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BAB I 

SERVICE 
 

 
 
 

1.1. Definisi dan Ruang Lingkup Jasa  

Telkomsel, BNI, BRI, BCA, Disney dan Starbucks adalah perusahaan jasa. 
Layanan adalah inti dari bisnis mereka. Keunggulan bisnis dan layanan adalah 
kunci keberhasilan mereka. Perusahaan seperti Google, IBM, Microsoft dan 
Facebook juga merupakan penyedia layanan. Mereka bersaing secara efektif di 
industri mereka dengan tidak hanya menyediakan layanan yang terkait dengan 
produk mereka, melainkan juga memberikan layanan yang lebih canggih seperti 
konsultasi, big data analytic, teknologi, dan outsourcing proses bisnis. Saat ini 
sebagian besar model bisnis baru yang bermunculan adalah model layanan 
berbasis teknologi. Gojek, Grab, OVO, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia adalah 
sederetan industri jasa layanan yang telah mendisrupsi industri layanan yang 
telah mapan. All Businesses are Service Businesses, begitu ungkapan yang sering kita 
dengar. 

Tanpa disadari, kita menggunakan berbagai layanan setiap hari, seperti 
mendengarkan music lewat layanan spotify, memesan makanan dan minuman 
lewat Gojek atau Grab, membayar tagihan, membayar tol, memesan tiket nonton, 
booking hotel atau pesawat lewat layanan mobile banking. Semuanya sangat rutin.  
Dengan demikian, Jasa  merupakan kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada 
pihak lainnya. Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan produk fisik, namun 
pada dasarnya tidak nyata dan biasanya tidak menghasilkan kepemilikan atas 
faktor-faktor produksi.  

Layanan mencakup berbagai macam kegiatan kompleks, sehingga sulit 
untuk didefinisikan. Kata layanan pada awalnya dikaitkan dengan pekerjaan yang 
dilakukan pelayan untuk tuan mereka. Belakangan, istilah itu didefinisikan secara 
lebih luas sebagai “tindakan melayani, membantu, atau memberi manfaat; 
melakukan pemeliharaan untuk kesejahteraan atau keuntungan orang lain. 

Secara spesifik Gronroos (2000) menyatakan layanan (service) adalah 
proses yang terdiri dari serangkaian aktivitas yang menggunakan sejumlah 
sumber daya yang berbeda dalam interaksi langsungnya dengan konsumen dalam 
kaitannya untuk menemukan solusi atas masalah konsumen. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dikatakan bahwa jasa adalah penggunaan sumber daya seseorang 
yang menguntungkan bagi entitas lain. Vargo dan Lusch (2008) juga meyakini 
bahwa layanan adalah sesuatu yang sederhana namun merupakan konstruk yang 
sangat kuat dan memiliki aspek ganda. Chaffey (2009) menyebutkan service adalah 
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seluruh aktifitas ataupun manfaat yang pada dasarnya tidak berwujud yang dapat 
diberikan kepada orang lain namun tidak menimbulkan kepemilikan apapun. 

Wirtz  & Lovelock (2018) menyatakan service adalah suatu aktivitas 
ekonomi yang ditawarkan oleh satu pihak kepada  pihak lainnya, bercirikan antara 
lain tidak berpindah kepemilikan, mendapat “value” dari menyewa atau akses 
suatu barang, pekerja, keahlian professional, fasilitas, jaringan, atau 
kombinasinya).  Kotler dan Keller (2015) menyatakan service adalah setiap 
tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang 
pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.  
King (2009) menjelaskan bahwa layanan adalah Unique Selling Point yang tidak 
dapat diduplikasi dan tidak dapat diproduksi di tempat lain di dunia. Layanan 
bersifat relasional dan membutuhkan pengetahuan, konteks, dan sejarah yang 
dibagi antara perusahaan dan pelanggannya. Menurut Gilmore (2003) inti dari 
pembahasan pemasaran untuk layanan adalah karakteristik layanan, bagaimana 
karakteristik ini dapat disempurnakan untuk konteks yang berbeda? aspek 
berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) dari penawaran layanan 
serta perbedaan antara pemasaran layanan dan produk.  

 Theodore Levitt dalam bukunya The Marketing Imagination mengajukan 
konsep suatu produk/jasa yang ditawarkan dapat terdiri dari elemen-elemen : 

a. Produk inti atau generik (the core or generic product). Terdiri dari jasa 
dasar, seperti tempat tidur pada jasa kamar hotel; 

b. Produk yang diharapkan (the expected product)/ terdiri dari produk inti 
bersama pertimbangan keputusan pembelian minimal (minimal purchase 
decision) yang harus dipenuhi. 

c. Produk tambahan (the augmented product). Area yang memungkinkan 
suatu produk didiferensiasi terhadap yang lain. 

d. Produk potensial (the potential product). Tampilan (feature) dan manfaat 
tambahan yang berguna bagi konsumen atau mungkin menambah kepusan 
konsumen.   

 
         Payne (1993) menyatakan Ada beberapa perbedaan antara jasa dan barang,  

misalnya : (1) Pembelian jasa sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh 
emosi (2) Jasa bersifat tidak berwujud, berbeda dengan barang yang bersifat 
berwujud, dapat dilihat, dirasa, dicium, memiliki berat, ukuran dan lain-lain (3)  
Barang bersifat tahan lama, tetapi jasa tidak. Jasa dapat dibeli dan dikonsumsi pada 
waktu yang sama (4) Barang dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan 
(5) Usaha jasa sangat mementingkan unsur manusia (6) Distribusinya bersifat 
langsung, dari produsen kepada konsumen. 
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Gambar Perbedaan Produk dan Service 

Source https://courses.lumenlearning.com/marketing-spring2016/chapter/reading-
products-and-services/  

 
  Tjiptono (2008) menyatakan secara literatur setidaknya ada empat ruang 
lingkup definisi service, yaitu: (1) service menggambarkan berbagai subsektor 
dalam kategorisasi aktivitas ekonomi, seperti transportasi, finansial, perdagangan 
ritel, personal service, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Dengan kata 
lain dapat dikatakan, lingkupnya adalah industri. (2) service dipandang sebagai 
produk tidak berwujud (intangible) yang hasilnya berupa aktivitas, proses, 
ketimbang objek fisik, meskipun pada kenyataannya produk fisik juga dilibatkan. 
(3) service merefleksikan proses, yang mencakup penyampain produk utama, 
interaksi personal, kinerja serta pengalaman layanan. (4) service bisa juga 
dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yakni 
service operations yang kerap kali tidak tampak atau diketahui keberadaannya 
oleh pelanggan seperti back office atau backstage dan service delivery yang 
biasanya tampak (visible) atau diketahui oleh pelanggan seperti front office atau 
frontstage. 

  Menurut Gilmore (2003) ruang lingkup jasa dapat dibagi menjadi 5 bagian 
yakni (1) Layanan sebagai organisasi, yaitu seluruh bisnis yang berada di dalam 
sektor layanan. Misalnya, restoran, perusahaan asuransi, badan amal.  (2) Layanan 
sebagai produk inti, seperti rekening bank, polis asuransi atau liburan. (3) Layanan 
sebagai augmentasi produk, yaitu aktivitas periferal apa pun yang dirancang untuk 
meningkatkan pengiriman produk inti. Misalnya, penyediaan pengantaran mobil 
gratis ke bandara atau stasiun, kopi gratis di tempat layanan. (4) Layanan sebagai 
dukungan produk, yaitu, aktivitas yang berorientasi pada produk atau pelanggan 
yang terjadi setelah titik pengiriman. Misalnya kegiatan pemantauan, layanan 
perbaikan. (5) Layanan sebagai tindakan (perilaku) seperti membantu, memberi 
nasihat. 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtw8O9tObYAhXJQo8KHRjtA6cQjRwIBw&url=https://courses.lumenlearning.com/marketing-spring2016/chapter/reading-products-and-services/&psig=AOvVaw3a6k-6W2mvFMjeUziiBNQx&ust=1516533164217600
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 Agar jasa bisa disampaikan dengan baik dan terstandarisasi diperlukan 
pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya yang ada berupa strategi 
rancangan proses atau strategi transformasi.  Rancangan proses harus 
didefinisikan terlebih dahulu dengan cermat karena rancangan proses ini memiliki 
dampak berjangka panjang terhadap kinerja proses, termasuk efesiensi, 
efektifitas, dan produktivitas jasa yang akan dihasilkan. Service Design haruslah 
mempertimbangkan berbagai factor yang ada .  

 Maglio dan Spohrer (2007) menyatakan bahwa sistem jasa adalah 
konfigurasi value co-creation antara orang, tehnologi, penawaran nilai yang 
berhubungan dengan sistem jasa internal dan eksternal, dan pembagian informasi 
yang meliputi bahasa, hukum, ukuran, maupun metode.  

 Menurut Lovelock (2004) Disamping suatu proses, jasa dapat dipandang 
sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yakni  
(a) Sistem operasi jasa (service operating system) yaitu merupakan komponen 

yang terdapat dalam total sistem jasa, dimana input proses dan unsur produk 
jasa diciptakan melalui komponen sumber daya manusia dan komponen fisik.  

(b) Sistem penyerahan jasa (service delivery system), yaitu berhubungan dengan 
bilamana, dimana dan bagaimana jasa diserahkan kepada pelanggan. Sistem 
ini tidak hanya meliputi unsur-unsur sistem dalam operasi jasa, tetapi 
termasuk juga hal-hal yang disiapkan pada konsumen lainnya. 

(c) Pemasaran jasa (service marketing). Meliputi seluruh titik kontak atau interaksi 
dengan konsumen.  

 
Dengan demikian, jasa merupakan kegiatan ekonomi yang menciptakan 

dan memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai 
hasil dari tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri-atau atas 
nama-penerima jasa tersebut. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat, maka konsumsi akan barang-barang selain kebutuhan dasar seperti 
makanan, pakaian, dan perumahan, juga semakin meningkat. Begitu juga dengan 
kebutuhan untuk mengkonsumsi produk-produk jasa yang timbul dari kebutuhan 
masyarakat untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. Hal inilah yang 
dikenal sebagai “great leap forward” atau kemajuan yang luar biasa dalam dunia 
jasa.   
 

1.2. Sektor Jasa dan Ekonomi Digital 

Jasa merupakan kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan 
manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari 
tindakan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri-atau atas nama-
penerima jasa tersebut. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, 
maka konsumsi akan barang-barang selain kebutuhan dasar seperti makanan, 
pakaian, dan perumahan, juga semakin meningkat. Begitu juga dengan kebutuhan 
untuk mengkonsumsi produk-produk jasa yang timbul dari kebutuhan 
masyarakat untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. Hal inilah yang 
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dikenal sebagai “great leap forward” atau kemajuan yang luar biasa dalam dunia 
jasa.   

Di Indonesia, bisnis jasa berkembang dengan pesat. Kontribusi industri 
jasa terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat. 
Sektor jasa berkontribusi terhadap peningkatan PDB nasional, penciptaan 
lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Kontribusi sektor jasa terhadap 
produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2018 mencapai 54 persen dan sekitar 
47% tenaga kerja memperoleh penghidupan dari sektor jasa. Kebijakan Indonesia 
yang telah menyepakatiAsean Framework Agreement on Services (AFAS) membuka 
peluang sektor jasa domestik untuk berkembang tidak hanya di dalam negeri, 
namun juga di tingkat regional tanpa adanya diskriminasi maupun hambatan. 
Satphaty dkk (2017) menyebutkan bahwa industri jasa mampu meningkatkan 
GDP, menarik investasi asing (foreign Investment) dan menciptakan lapangan kerja 
(creating job opportunity)  

Kementerian Perindustrian telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Making 
Indonesia 4.0 agar Indonesia punya visi menjadi 10 besar ekonomi. roadmap ini 
berfokus pada lima sektor manufaktur, yakni industri makanan dan minuman, 
tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronik. Pemilihan kelima sektor itu 
mencakup ukuran PDB (Produk Domestik Bruto), perdagangan, potensi 
dampaknya terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi 
pasar. Ekonomi Indonesia telah bertumbuh enam kali lipat dalam kurun waktu 17 
tahun dan mencapai angka lebih dari US$ 1 triliun pada tahun 2017. Hal ini 
merubah dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang 
berbasis sektor ekonomi jasa.  

Menurut Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Pada tahun 
2018, nilai sektor jasa mencapai pertumbuhan tertinggi selama tujuh tahun 
terakhir jika dibandingkan dengan sektor pertanian dan manufaktur. Sektor jasa 
pariwisata, konstruksi, teknologi komunikasi dan informasi (media digital, 
pengembang perangkat lunak, serta jaringan teknologi informasi dan komunikasi), 
jasa profesional dan konsultasi, periklanan dan kreatif digital, jasa legal, 
arsitek/desain interior akan didorong menjadi prioritas. Kepala Badan ekonomi 
kreatif, Triawan Munaf, menyebutkan ekonomi kreatif melalui teknologi digital 
akan mendongkrak pertumbuhan sektor jasa karena memiliki potensi yang sangat 
besar. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB 2017 sebesar Rp 989,15 trilun 
atau 7,38 persen dari nilai PDB. Aplikasi dan games berkontribusi terhadap nilai 
ekonomi kreatif sebesar Rp 19,11 triliun atau 1,93 persen. 

Di Indonesia, industri digital terus berkembang dan menunjukkan tren 
positif. Laporan Google dan Temasek Holdings pada November 2018 
mengumumkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi digital 
sebesar 49 persen dan diprediksi akan mencapai hingga USD 100 miliar pada 
2025.  Wajar saja, Indonesia kini dipandang sebagai negara yang sangat 
menjanjikan bagi pasar ekonomi digital setelah China dan India.  Laporan 
McKinsey (2018), menyebutkan ekonomi digital akan membawa dampak financial 
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benefits, job creation, buyer benefits dan social equality. Diperkirakan akan muncul 
26 juta pekerjaan baru di tahun 2022 akibat dari ekonomi digital seperti 
munculnya inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah 
sosial lainnya.  

Bank Indonesia (BI) mencatat, Pada 2018, transaksi melalui layanan uang 
elektronik mencapai US$ 1,5 miliar. Mayoritas dari total transaksi uang elektronik 
di Indonesia berasal dari GoPay (Gojek), OVO (Lippo Grup), Dana (Emtek group 
dan Ant Financial (Alipay), LinkAja (PT Fintek Karya Nusantara (Finarya), Paytren. 
uang elektronik  memiliki layanan pesan-antar makanan, transportasi publik, 
pembelian tiket bioskop, pembayaran e-commerce, logistik, teknologi finansial 
pinjaman (fintech lending), pengisian pulsa, tagihan bulanan dan penarikan tunai. 
BI memperkirakan, transaksi melalui uang elektronik mencapai US$ 25 miliar 
pada 2023.  Saat ini transaksi nontunai atau cashless sudah menjadi bagian dari 
bisnis dan gaya hidup sehari-hari. 

 Era digital juga ditandai dengan hadirnya sejumlah terobosan teknologi 
baru di sejumlah bidang, di antaranya adalah big data, IoT, robotika, kecerdasan 
buatan, blockchain, dan lainnya. Fintech diprediksi akan mendisrupsi model 
industri dan bisnis bank konvensional dalam 10 tahun mendatang. Kajian Huawei 
dan Oxford Economy (2017) menyebutkan adanya perubahan dramatis dalam 
hubungan ekonomi global dengan teknologi digital. Inovator akan memanfaatkan 
teknologi digital untuk mengganggu dan mengubah proses bisnis lintas sektor dan 
batas negara.  
 

1.3. Perkembangan Pemasaran Jasa 

 Aliran ekonomi klasik dan neo klasik (1800-1920) berfokus pada 
distribusi dan pertukaran komoditas (Copeland 1920), lembaga pemasaran yang 
menyediakan barang dan mengatur kepemilikan (Nystrom 1915; Weld 1916), dan 
fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk memfasilitasi pertukaran barang melalui 
pemasaran institusi (Cherington 1920; Weld 1917). Pada awal 1950-an, sekolah 
fungsional mulai berubah menjadi sekolah manajemen pemasaran, yang ditandai 
dengan pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola fungsi pemasaran. 
Fokus utama pada transaksi atau output dan bagaimana lembaga yang melakukan 
fungsi pemasaran memberi nilai tambah komoditas. Pemasaran menyediakan 
utilitas waktu dan tempat, serta kepemilikan (Drucker 1954; Levitt 1960; 
McKitterick 1957). 

 McCarthy (1960) dan Kotler (1967) menyebutkan pemasaran sebagai 
aktivitas pengambilan keputusan yang diarahkan untuk memuaskan pelanggan 
dengan konsep need and want serta bauran pemasaran (4P).   Sejak tahun 1980-
an, banyak kerangka acuan baru yang tidak lagi didasarkan pada konsep   4P.  
Berbagai persoalan seperti pemasaran hubungan, manajemen kualitas, orientasi 
pasar, manajemen rantai pasokan dan nilai, manajemen sumber daya, dan jaringan 
mulai muncul dalam aktivitas pemasaran. Konsep pemasaran produk sebagai 



   Pemasaran Jasa 

 

- 7 - 

logika dominan (good dominant logic) tidak lagi cukup untuk menyelesaikan 
permasalahan pemasaran jasa (Dixon 1990).   

 Good Dominat Logic sering juga disebut  "logika manufaktur", memandang 
produksi dan pertukaran barang sebagai komponen utama bisnis dan ekonomi. 
Hal ini sangat selaras dengan ekonomi neoklasik, yang memandang tujuan 
perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan, pelanggan sebagai 
pemaksimalan utilitas, informasi dan sumber daya mengalir dengan mudah di 
antara para pelaku ekonomi, dan pasar sebagai pencari keseimbangan.  

 Pemasaran telah bergeser dari logika dominannya yakni pertukaran 
barang berwujud (produk) dan menuju pertukaran barang tidak berwujud (jasa). 
Untuk itu Dibutuhkan logika dominan yang lebih komprehensif dan inklusif, yang 
dapat mengintegrasikan barang dengan layanan serta menyediakan fondasi yang 
lebih kuat untuk pengembangan pemikiran dan praktik pemasaran. Vargo dan 
Lusch (2004) memperkenalkan service dominant logic yang berbeda dengan 
goods-dominant logic. 

 Service Dominant-logic  berfokus pada adanya interaksi antara produsen, 
konsumen, dan rekan-rekan di dalam jaringan penawaran serta penciptaan nilai 
sebagai pihak-pihak yang ikut menciptakan nilai (co-create) melalui adanya proses 
kolaborasi. Logic tersebut dikenal dengan Service-Dominant logic. Service-
Dominant logic timbul karena adanya dorongan dari tujuan awal untuk melakukan 
sesuatu bagi dan dengan pihak lain yang lebih dikenal dengan istilah customer 
centric.  Dalam logic tersebut, jasa ditetapkan sebagai penerapan kompetensi 
melalui tindakan, proses, dan performa yang bermanfaat sehingga meningkatkan 
kekuatan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan mencapai 
tujuan organisasional maupun sosial.  Service-Dominant  (SD) logic  memiliki empat 
foundasi premis yakni (1) Layanan merupakan dasar pertukaran (2) Pelanggan 
merupakan co-creator nilai. (3) Semua aktor sosial dan ekonomi adalah integrator 
sumber daya (4) Nilai selalu ditentukan secara unik  

 Menurut Lusch & Vargo, Pergeseran dengan fokus terhadap orientasi 
pelanggan memiliki dampak besar bidang pemasaran layanan seperti: (1) 
Pengakuan bahwa pilihan konsumen lebih dari sekedar memaksimalkan fungsi 
manfaat utilitarian barang (2) Meningkatnya arti penting ekonomi layanan di 
masyarakat (3) Kesadaran bahwa proses pertukaran  dari perspektif ilmu 
ekonomi barang dengan nilai tukar sudah tidak memadai (4) gagasan bahwa 
pelanggan dan produsen tidak serta-merta dapat dipisahkan dan dipandang 
sebagai entitas yang berbeda tetapi terlibat bersama dalam penciptaan nilai. 

Perdebatan  produk dan layanan ini berakhir dengan makalah yang 
diterbitkan oleh Shostack pada tahun 1977 di mana ia membedakan barang dari 
jasa dan menyoroti pentingnya pemasaran jasa sebagai bidang yang independen.  
Lebih lanjut, Shostack menyimpulkan bahwa strategi yang digunakan untuk 
memasarkan barang berbeda dari strategi pemasaran jasa.  
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Pergeseran Konseptual 
 

Good Dominant 
Logic 

Konsep Tradisional Service Dominant 
Logic 

Barang Service Service 
Produk Tawaran Pengalaman 
Fitur/atribut Manfaat Solusi 
Value added Co production Co creation nilai 
Maksimisasi laba Rekayasa finansial Umpan 

balik/pembelajaran 
finansial 

Harga Penyampaian nilai Proposisi nilai 
Sistem Equilibrium System dinamis System adaftif kompleks 

Rantai Pasokan Rantai Nilai Jejaring penciptaan 
Promosi Komunikasi 

pemasaran terintegrasi 
Dialaog 

To Market Market to Market with 
Orientasi Produk Orientasi pasar Orientasi layanan 

(Lusch & Vargo, 2006) 

 
Shostack (1977) mengilustrasikan dengan jelas perbedaan pemasaran 

antara barang dan layanan dengan menggunakan kontinum untuk menyoroti sifat 
layanan yang sebagian besar tidak berwujud. Kontinum Shostack 
mengilustrasikan berbagai tangibilitas dalam berbagai jenis produk dan layanan 
dari produk berwujud seperti garam, melalui gerai makanan cepat saji, dengan 
komponen berwujud dan tidak berwujud, hingga layanan yang sebagian besar 
tidak berwujud seperti pengajaran.  Artikel ini menjadi  konsep dasar pemasaran 
jasa yang kemudian berkembang sebagai bidang akademik pemasaran yang 
terpisah dan  independen. 
 

 
Source:  

L. G. Shostack, (1977) Breaking Free from Product Marketing,” Journal of Marketing 
41, pp. 73–80, American Marketing Association. 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvrMjstebYAhXKso8KHU0kClQQjRwIBw&url=https://www.slideshare.net/prithvighag/introduction-to-services-mktg&psig=AOvVaw2cSfO5wi6xCL-eSdUWAmOT&ust=1516533524136582
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Fisk, Brown, dan Bitner (1993) mengidentifikasi tiga tahapan 
perkembangan pemasaran jasa yaitu:  
(a) Merangkak panggung (Crawling out stage), Tahap ini para pemasar 

memperdebatkan perbedaan antara barang dan jasa. Mereka sulit 
membedakannya.  

(b) Berlarian tentang panggung (Scurrying about stage), Tahap ini dianggap 
sebagai batu loncatan untuk pemasaran jasa karena para sarjana menerima 
keberadaan pemasaran jasa sebagai identitas terpisah dan para peneliti mulai 
melakukan penelitian. Pada tahapan ini para peneliti mulai mendefinisikan 
layanan sebagai produk yang tidak dapat dipisahkan, tidak berwujud, 
heterogen, dan tahan lama, yang digunakan dan dikonsumsi oleh orang, 
organisasi, dan sistem. Pemasaran layanan adalah prosedur penjualan yang 
tidak terlihat. 

(c) Tahap berjalan (Walking erect stage). Pada tahap terakhir, para peneliti mulai 
beralih dari penelitian konseptual ke penelitian yang lebih empiris dan sub-
topik (kualitas layanan, layanan-scape, pertemuan layanan, dll) berkembang 
di bawah otoritas pemasaran layanan. 

 
Sollberger dan Furrer (2004) telah menganalisis berbagai jurnal 

pemasaran layanan selama 11 tahun untuk melihat tren tema pemasaran layanan. 
Analisis mereka mengidentifikasi peran kualitas layanan adalah faktor terbesar 
yang telah mempengaruhi pemasaran layanan dari tahun 1993 hingga 1998, 
sedangkan pada tahun 1999 hingga 2003, kegagalan dan pemulihan layanan 
muncul sebagai faktor dengan pertumbuhan tercepat yang telah mempengaruhi 
masa depan pemasaran layanan. 

Reinders, Dabholkar, dan Frambach (2008) meninjau implikasi dari 
Internet khususnya dan teknologi secara umum untuk pemasaran jasa dan 
kualitas layanan sebagai lahan produktif untuk penelitian di masa depan.. Namun, 
penelitian oleh Nel et al. (2011) mengulas artikel selama 11 tahun (1998-2008) 
menunjukkan tema-tema penting yang berkembang di bidang pemasaran jasa 
seperti Retensi pelanggan (Customer retention ) dan pemasaran hubungan 
(relationship marketing). 

Vargo dan Lusch (2004), menekankan bahwa penelitian yang dilakukan 
pada pemasaran jasa seharusnya dijadikan sebagai dasar untuk bertindak 
mengembangkan strategi yang lebih efisien. Reardon, dkk merekomendasikan 
strategi pemasaran jasa harus berbeda dengan pemasaran berbasis manufaktur. 
Dengan demikian heterogenitas layanan merupakan keunggulan kompetitif bagi 
pemasar layanan daripada hambatan operasional. 

Grönroos (2006) serta Arnould dan Price (1993) menyarankan layanan 
konsumen harus disertai semacam bukti fisik untuk membuatnya konkret. Saat 
mengembangkan model pemasaran jasa, faktor penentuan harga, segmentasi, 
pemilihan saluran tetap dilakukan dengan cara tradisional. Agar suatu layanan 
dapat dikategorikan sebagai pengalaman yang luar biasa di benak konsumen, 
penting bagi penyedia layanan untuk memiliki kualitas SDM yang dapat memicu 
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interaksi antarpribadi. Mary Jo Bitner (1990) menganalisis bahwa pertemuan 
layanan individu akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Lebih 
lanjut, dia menjelaskan bahwa pengembangan hubungan pemasaran akan 
meningkatkan pertemuan layanan dan karenanya meningkatkan kepuasan 
pelanggan. 

Layanan dapat digambarkan sebagai pengalaman, kepuasan dan nilai 
pelanggan. Layanan dapat dikaitkan dengan perilaku konsumen. karenanya 
layanan yang berkesan akan meninggalkan bekas pada ingatan konsumen. 
Konsumen harus dapat mengingat pemikiran positif setiap kali bertemu dengan 
layanan tertentu agar mereka terus datang kembali (Oh & Kim, 2017. 

  Sesuai dengan perkembangan tekonologi, layanan berkembang menjadi 
Ilmu pengetahuan jasa (service science).  service science yang bertujuan untuk 
menciptakan dasar bagi inovasi jasa secara sistematik. Service science 
mengkombinasikan pemahaman organisasional dan orang dengan pemahaman 
bisnis dan teknologi untuk mengkategorikan dan menjelaskan berbagai jenis 
sistem jasa yang ada dan bagaimana sistem-sistem tersebut.  Terminologi Service 
Science pertama kali muncul di tahun 2002 oleh peneliti IBM, Jim Spohrer dan 
Henry Chesbrough, Professor di UC Barkeley yang berfokus pada studi inovasi. 
Mereka membicarakan tentang urgensi ilmu transdisipliner antara teknologi dan 
ilmu sosial pada praktek bisnis.  Service Science muncul sebagai respon atas 
tingginya perhatian pada inovasi di bidang service. Pembicaraan tersebut 
memunculkan sebuah ide untuk mengintegrasikan ilmu sains baik sosial maupun 
komputer (social and computer science), teknik (engineering), dan desain, sehingga 
Service Science juga umum dikenal sebagai SSME atau SSMED (Service Science, 
Management, Engineering, and Design). 
 

1.4. Karakteristik Jasa 

 Sebelumnya sulit untuk membedakan bagaimana operasi perusahaan jasa 
berbeda dari perusahaan penghasil barang tradisional. Kemudian Parasuraman 
dkk (1985) membagi empat karakteristik pokok pada service yang 
membedakannya dengan produk, yaitu: (1) Intangibility. Jasa tidak dapat dilihat, 
dirasa, diraba, dicium atau didengar sebelum dibeli. (2). Inseparability. Barang 
biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. Sedangkan jasa biasanya 
dijual terlebih dahulu baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara 
bersamaan. (3) Variability. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan 
nonstandarized output, artinya banyak bentuk variasi, kualitas dan jenis yang 
tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut dihasilkan. (4). 
Perishability. Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 
disimpan, dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut 
akan berlalu begitu saja. 
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Source: 

 A. Parasuraman, V. A. Zeithaml, and L. L. Berry, “A Conceptual Model of Service Quality and 
Its Implications for Future Research.” Journal of Marketing 49 (Fall 1985), pp. 41–50. 

 
Beberapa pakar juga menambahkan karakteristik jasa seperti :  

 Lack of ownership (Kurangnya kepemilikan).  Karakteristik Ini merujuk 
pada kenyataan bahwa Anda tidak dapat memiliki dan menyimpan 
layanan seperti menyimpan suatu produk. Karakteristik ini sangat terkait 
dengan beberapa karakteristik layanan lainnya, seperti tidak berwujud, 
mudah rusak, tidak dapat dipisahkan (intangibility, perishability, 
inseparability.) 

 User participation (Partisipasi pengguna).   Pengguna berpartisipasi dalam 
setiap produksi layanan. Bahkan ketika pengguna tidak diharuskan berada 
di lokasi di mana layanan dilakukan. Suatu layanan tidak dapat dipisahkan 
dari penyedianya, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari penggunanya. 

 
Karakteristik layanan seharusnya membuat setiap layanan unik dan 

menjadi faktor pembeda (Diferensiasi) layanan. Beberapa faktor pembeda bisa 
dilakukan melalui: 1) Kemudahan dalam pemesanan dan transaksi (Ordering and 
transaction ease). 2) Pengiriman (delivery) dan pengembalian (return) .3) 
Instalasi. 4) Pelatihan pelanggan (Customer Training). 5) Konsultasi pelanggan 
(customer consulting). 6) Layanan perbaikan (maintain and repair).  

Bagi bisnis online kemudahan transaksi dan pemesanan dan Pengiriman 
adalah taktik pemasaran utama untuk membedakan layanan. Pizza Hut populer 
karena klaim mereka adalah “pengiriman 30 menit atau gratis.  Keduanya adalah 
contoh yang nyaman dan yang lebih penting hemat biaya bagi pelanggan. Dalam 
hal E-commerce, lihat Amazon Prime. Ketika perusahaan E-commerce lainnya 
melakukan pengiriman 4-6 hari, Amazon prime melakukan pengiriman dalam 24 
hingga 48 jam maksimal. Selain itu, bagi pelanggan utama Amazon, mereka 
mendapatkan pengiriman gratis. Strategi ini menarik pelanggan berpindah ke 
Amazon. Pengembalian (return) adalah rintangan utama untuk penjualan E-
commerce serta penjualan ritel. Ritel adalah layanan, dan layanan harus diberikan 
kepada pelanggan sampai akhir. Perusahaan harus mampu mengelola produk 
yang dikembalikan pelanggan. apa yang menjadi penyebabnya produk rusak 
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sehingga harus dikembalikan? Bagaimana mekanisme pengembalian agar tidak 
merugikan perusahaan dan mengecewakan pelanggan?  Jika ada persentase 
pengembalian yang dapat dikontrol, maka perusahaan akan mengantisipasi 
masalahnya. 

Bisnis elektronik harus memiliki instalasi yang mudah dengan sistem plug 
and play. Instalasi harus cepat dan  praktis, karena pelanggan tidak ingin 
menghabiskan waktu mereka yang berharga. Untuk itu karyawan harus memiliki 
keterampilan yang cukup. Berbagai perusahaan memiliki pusat pelatihan untuk 
melatih karyawan mengenai prosedur layanan pelanggan. Pelatihan akan 
membangun rantai pemahaman yang lengkap, sehingga dapat meminimalisasi 
keluhan pelanggan. dengan demikian pelatihan merupakan aspek penting untuk 
membedakan layanan dengan pesaing.  Bagi perusahaan konsultan seperti 
manajemen data, sistem informasi, dan nasihat layanan hukum, pemasaran dan 
keuangan. Faktor kunci dalam membedakan layanan adalah faktor kompetensi, 
kecerdasan dan pengalaman konsultan  tentang industri dan perusahaan.   

Bagi perusahaan besar seperti HP, Dell atau IBM memiliki teknisi dan 
insinyur di lokasi layanan merupakan keharusan untuk memastikan kebutuhan 
pelanggan. Mereka juga memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan baik, serta 
melakukan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur secara rutin.  Mereka faham 
bahwa gangguan jaringan atau kerja server yang tidak benar dapat sangat 
mempengaruhi produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Karenanya 
pemeliharaan dan perbaikan ditangani dengan hati-hati. 

Menurut Kotler (2015) Penawaran jasa dapat dibagi menjadi empat 
kategori, yaitu : 

a. Barang murni berwujud (a pure tangible good) seperti sabun, pasta gigi 
dan lainnya. Tidak ada jasa yang menyertai produk. 

b. Barang berwujud dengan jasa yang menyertainya (a tangible good with 
accompanying services) untuk meningkatkan daya tarik konsumen 
(customers appeal).  

c. Jasa mayor disertai barang dan jasa minor (a major service with 
accompanying minor goods and services) seperti jasa penerbangan kelas 
satu. 

d. Jasa murni ( a pure service)  
 

Kotler (2015) mengklasifikasikan jasa berdasarkan beberapa sudut 
pandang yang berbeda, antara lain : (1)  Jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang 
berbasis manusia (people based) atau jasa yang berbasis peralatan (equipment 
based) (2) Tidak semua jasa memerlukan kehadiran klien (clients presence) dalam 
menjalankan kegiatannya (3) Jasa dapat dibedakan menjadi jasa untuk kebutuhan 
pribadi atau jasa untuk kebutuhan bisnis.  

Berdasarkan pembagiannya, klasifikasi jasa dapat dikelompokkan menjadi 
: (1) Tipe jasa (type of service) (2) Tipe penjual (type of seller) (3) Tipe pembeli 
(type of purchaser) (4) Karakteristik permintaan (demand characteristics) (5) 
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Tingkat ketidaknyataan (degree of intangibility) (6) Alasan pembelian (buying 
motives) (7)Berdasarkan manusia dan pelanggan (Equipment based versus people 
based) (8)  Banyaknya interaksi dengan para pelanggan (amount of customer 
contact) (9) Syarat-syarat penyerahan jasa (service delivery requirements) (10) 
Tingkat fleksibilitas produk (degree of customization) (11) Tingkat intensitas 
pekerja (degree of labour intensity) 

Menurut Wirtz & Lovelock (2018) Layanan bergantung pada apa yang 
sedang diproses. Layanan dapat "memproses" orang, objek fisik, dan data. Sifat 
pemrosesan dapat berwujud atau tidak berwujud. Tindakan nyata dilakukan pada 
tubuh orang atau harta benda fisik mereka. Tindakan tidak berwujud dilakukan 
pada pikiran orang atau aset non-fisik mereka. Hal ini menimbulkan klasifikasi 
layanan ke dalam empat kategori besar. Keempat jenis proses ini sering memiliki 
implikasi berbeda untuk pemasaran, operasi, dan manajemen sumber daya 
manusia. 

1) Pemrosesan orang (people processing). orang mencari layanan yang 
diarahkan pada diri mereka sendiri seperti transportasi, makanan, 
penginapan, pemulihan kesehatan, dan kecantikan.  Untuk menerima 
layanan ini, pelanggan perlu secara fisik hadir.  Kerja sama aktif dari 
pelanggan diperlukan. Untuk itu lokasi operasi layanan, desain proses 
layanan dan lingkungan layanan, permintaan dan manajemen kapasitas, 
dan output dari sudut pandang pelanggan perlu difikirkan oleh 
perusahaan. 

2) Pemrosesan barang milik (Possession Processing); meliputi tindakan 
yang berwujud pada barang yang menjadi milik pelanggan. Misalnya 
pengangkutan barang, jasa perbaikan atau layanan kebersihan. Dalam hal 
ini pelanggan tidak perlu hadir. Keterlibatan mereka mungkin terbatas 
pada mengantar atau mengambil barang. Implikasinya adalah produksi 
dan konsumsi tidak secara bersamaan. Hal ini memungkinkan perusahaan 
lebih fleksibel dalam merancang layanan tersebut untuk efisiensi biaya.  

3) Pemrosesan perangsangan pikirkan (Mental-stimulus-processing). 
Layanan ini meliputi pendidikan, berita dan informasi, nasihat profesional, 
dan beberapa kegiatan keagamaan. Pelanggan diharuskan untuk 
menginvestasikan waktu dan upaya mental untuk memperoleh manfaat 
penuh dari layanan tersebut. Misalnya, penumpang dapat tidur melalui 
penerbangan dan masih tiba di tujuan yang diinginkan. Namun, jika Anda 
tertidur selama kuliah atau menonton pertunjukan, Anda akan kehilangan 
informasi dan pengetahuan. 

4) Pemrosesan informasi (Information processing) menggambarkan 
tindakan tidak berwujud yang ditujukan pada asset pelanggan. Beberapa 
layanan yang sangat tergantung pada pengumpulan efektif dan proses 
informasi adalah jasa keuangan dan profesional seperti akuntansi, hukum, 
riset pemasaran, konsultasi manajemen, dan diagnosis medis. 
 

Apa sifat 
dasar jasa 

Siapa atau Apa Penerima Langsung Jasa? 
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Tindakan 
Jasa? 

Orang Barang milik 
 

Tindakan 
berwujud 

(Pemrosesan Orang) 
Jasa yang ditujukan 
Pada tubuh orang: 
Transportasi penumpang 
Pemeliharaan kesehatan 
Penginapan 
Salon kecantikan 
Terapi fisik 
Pusat kebugaran 
Restoran/bar 
Pemotongan rambut 
Jasa pemakaman 

(PemrosesanBarangMilik) 
Jasa yang ditujukan 
Pada barang milik fisik: 
Transportasi barang 
Reparasi dan pemeliharaan 
Gudang/tempat penyimpanan 
Jasa penjagaan gedung 
distribusi ritel 
Binatu 
Pengisian bahan bakar 
Pertamanan/pemeliharaan 
pekarangan 
Pembuangan/daur ulang 

Tidakan 
tidak 

berwujud 

Pemrosesan Rangsangan 
Pikiran 
Jasayang ditujukan pada 
pikiran manusia: 
Iklan/hubungan 
masyarakat 
Seni dan hiburan 
Siaran radio/kabel 
Konsultasi manajemen 
Pendidikan 
Jasa informasi 
Konser music 
Psikoterapi 
Agama 
Telepon suara 

(Pemroesan Informasi) 
Jasa yang ditujukan pada 
asset tidak berwujud: 
Akuntansi 
Perbankan 
Pemrosesan data 
Pengiriman data 
Asuransi 
Jasa hukum 
Pemograman 
Riset 
Investasi surat berharga 
Konsultasi peranti lunak 

Sumber: Wright &  Lovelock (2018)  

 
Diantara karakteristik jasa yang membedakan layanan dari produk, 

intangible merupakan faktor yang paling banyak mendapat perhatian banyak 
peneliti seperti Zeithaml, Parasuraman dan Berry, 1985; Flipo, 1988;  Rushton, dan 
Carson, 1989; Karat, Zahorik dan Keiningham, 1996; Zeithaml dan Bitner, 2000; 
Bebko, 2000. 

 McDougall dan Snetsinger (1990) adalah penulis pertama yang dianggap 
mengembangkan alat untuk mengukur tingkat intangibility dari penawaran 
layanan. McDougall dan Snetsinger (1990) menerapkan definisi intangibility 
berikut: "sejauh mana produk dapat divisualisasikan dan memberi gambaran yang 
jelas dan konkret sebelum dibeli. Mereka melakukan kritisi terhadap konsep 
sebelumnya.  Mereka mengembangkan 5 item, dengan skala interval 1 (sangat 
abstract) hingga 9 (sangat konkrit), yakni : 

1) Saya memiliki gambaran yang sangat jelas tentang item ini (I have a very 
clear picture of this item)  

2) Citra langsung terpikir olehku (The image comes to my mind right away) 
3) Ini bukan jenis barang yang mudah digambar (This is not the sort of item 

that is easy to picture) 
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4) Item ini sangat nyata (This item is very tangible) 
5) Ini adalah hal yang sulit untuk dipikirkan (This is a difficult item to think 

about) 
 
Selanjutnya Laroche dkk. (2001) menyajikan skala baru untuk tingkat 

intangibility yang memberi tiga dimensi pada konsep ini yakni : 
1) Dimensi pertama - tidak dapat diakses oleh indra (inaccessibility to the senses) 

mengacu pada komponen fisik dari intangibility. Ketidakmampuan 
mengakses indra berarti atribut dari produk atau layanan dihubungkan 
secara mental dan bukan secara fisik. Atribut tak berwujud hanya ada pada 
pikiran konsumen dan kemudian dihubungkan secara mental dengan produk 
/ layanan. Dimensi ini juga sering disebut physical intangibility. Physical 
intangibility merupakan aspek yang paling sering disebutkan dalam 
pemasaran jasa. 

2) Dimensi kedua, menunjukkan bahwa Konsumen bisa merasakan layanan baik 
secara umum maupun secara khusus (the generality dimension). "Layanan 
dianggap umum jika konsumen tidak dapat merujuk secara tepat definisi, fitur 
dan atau hasil identifikasi yang dapat diidentifikasi. Sebaliknya, layanan 
dianggap sebagai spesifik jika mereka menghasilkan banyak definisi, fitur dan 
atau hasil yang jelas di benak konsumen " 

3) Dimensi ketiga mental tidak berwujud (mental intangibility). Fakta bahwa 
"tangibility fisik tidak menjamin bahwa konsumen memiliki representasi 
mental yang jelas tentang objek, terutama saat evaluator memiliki sedikit 
pengalaman dari objek. Mental intangibility merupakan variabel yang 
berkaitan dengan ketidakpastian dalam merepresentasikan mental pada 
suatu objek tertentu. Kondisi yang demikian berdampak pada risiko yang 
semakin tinggi karena konsumen tidak memiliki pemahaman yang jelas (clear 
idea) tentang produk.  

 
Selanjutnya Bielen dan Sempels (2003) menggunakan Ketiga dimensi 

untuk melihat pengaruhnya pada perceived risk yang merupakan konsekuensi 
yang terjadi dalam pembelian atau penggunaan suatu produk. Persepsi risiko ini 
merupakan bentuk ketidakpastian yang berkaitan dengan keseluruhan 
konsekuensi negatif yang muncul dan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh 
konsumen (Mitchel, 1999; Quester dan McOmish, 2005). Selanjutnya, Laroche dkk. 
(2003) menggolongkan persepsian risiko sebagai berikut: risiko keuangan 
(financial risk), risiko fisik (physical risk), risiko kinerja produk (performance risk), 
risiko psikologis (psychological risk), dan risiko sosial (social risk). Jika perceived 
risk ini dapat diidentifikasi dengan baik, maka konsumen dapat berperilaku secara 
tepat Sebaliknya jika semakin sulit intangibility diidentifikasi, maka semakin tinggi 
perceived risk (Bielen dan Sempels, 2003; Quester dan McOmish, 2005). Hal ini 
berarti bahwa intangibility merupakan variabel kunci yang mempengaruhi 
persepsian terhadap risiko.  
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Sources:  

Laroche M., Bergeron J. and Goutaland C. (2001), A three-dimensional scale of the 
intangibility, Journal of Service Research, 4, 1, 26-38. 
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Intangibility  yang melekat pada suatu produk membuat produk tersebut 
sulit untuk dievaluasi oleh konsumen, sehingga meningkatkan perceived risk. Hal 
ini terjadi karena intangibility menunjukkan kurangnya bukti fisik (physical 
evidence) dari suatu produk yang berdampak pada tingginya perceived risk. 
Konsep ini mengacu pada pengertian intangible yang berkonotasi pada dua hal 
yakni (1) sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa, dan (2) sesuatu 
yang tidak mudah untuk didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami secara 
rohaniah. Menurut Bielen dan Sempels (2003), intangibility dikonotasikan sebagai 
kurangnya substansi material dan tingkat kesulitan untuk mendefinisi, 
memformulasi, dan memahami secara jelas dan tepat terhadap suatu obyek. 

Selain intangibility, variabel lain yang berpengaruh pada perceived risk 
adalah pengetahuan (knowledge) dan keterlibatan (involvement) (Bielen dan 
Sempels, 2003). Knowledge merupakan bentuk informasi yang disimpan dalam 
memori konsumen. Variabel ini diproposisikan mempengaruhi proses keputusan, 
terutama keputusan dalam mengevaluasi risiko pembelian yang dilakukan. 
Sedangkan involvement merupakan relevansi personal atas sebuah objek yang 
didasarkan pada kebutuhan, nilai, dan minat yang inheren. Studi literatur 
menjelaskan bahwa involvement berpengaruh positif pada perceived risk 
(Laroche dkk., 2003).       

Selanjutnya Laroche dkk. (2010) menambahkan dimensi Involvement and 
Product Knowledge pada model penelitian mereka. Hasil temuan penelitian 
mereka menunjukkan bahwa merek lebih sulit untuk dievaluasi dibandingkan 
kategori produk karena berwujud secara mental, sehingga terjadi kesulitan 
evaluasi yang dapat meningkatkan risiko yang dirasakan dalam perspektif 
kategori produk. Temuan lainnya adalah keterlibatan yang lebih tinggi 
menghasilkan hubungan yang lebih kuat antara Kesulitan Evaluasi dan Perceived 
Risk untuk perspektif kategori produk. 
   
Tabel Pengukuran Hubungan Intangibility, Evaluation Difficulty and Perceived Risk 

 
Factors Measures 

Physical 
intangibility 

(1) This item is very easy to see and touch. 

(2) I can physically grasp this item. 

(3) This item is very physically tangible. 

Generality 

(1) I could easily explain many features associated with this item. 

(2) It is not difficult to give a precise description of this item. 

(3) It is easy to describe many features related to this item. 

Mental 
Intangibility 

(1) I need more information about this item to get a clear idea (image) 
of what it is. 

(2) This is a difficult item to think about. 

(3) This is not the sort of item that is easy to picture. 

Evaluation 
Difficulty 

(1) It is very easy for me to choose this item.  

(2) Choosing this item amongst other is not very complicated. 

(3) It is not very difficult to find the item that is best for me. 
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Factors Measures 

(4) I feel very confused when choosing this item amongst other. 

Financial Risk 

(1) If I bought an item for myself within the next twelve months, I 
would be concerned that the financial investment I would make would 
not be wise. 
(2) Purchasing this item could involve important financial losses. 
(3) If I bought this item for myself within the next twelve months, I 
would be concerned that I would not get my money’s worth. 

Time Risk 

(1) Purchasing an item could lead to an inefficient use of my time. 
(2) Purchasing an item could involve important time losses. 
(3) The demands on my schedule are such that purchasing an item 
concerns me, because it could create even more time pressures on me 
that I do not need. 

Performance 
Risk 

(1) If I were to purchase an item within the next twelve months, I 
would become concerned that the item will not provide the level of 
benefits that I would be expecting. 
(2) As I consider the purchase of an item soon, I worry about whether 
it will really “perform” as well as it is supposed to. 
(3) The thought of purchasing an item causes me to be concerned for 
how really reliable that product will be. 

Psychological 
Risk 

(1) The thought of purchasing an item gives me a feeling of unwanted 
anxiety. 
(2) The thought of purchasing an item makes me feel psychologically 
uncomfortable. 
(3) The thought of purchasing an item causes me to experience 
unnecessary tension. 

Social Risk 

(1) If I bought an item, I think I would be held in higher esteem by my 
friends. 
(2) If I bought an item, I think I would be held in higher esteem by my 
family. 
(3) Purchasing this item within the next twelve months would cause 
me to be considered as foolish by some people whose opinion I value. 

Involvement 

(1) I perceive this item as: Very important(1) → Very Unimportant (9) 
(2) I perceive this item as: Very significant(1) → Very Insignificant (9) 
(3) I perceive this item as: Very valuable(1) → Not valuable at all (9) 
(4) This item: Matter a lot to me(1) → Doesn’t matter to me (9) 
(5) This item: Mean a lot to me(1) → means nothing to me (9) 

Knowledge 

(1) I use this item. 
(2) The information search I have performed on this item is: Very 
Weak (1) → Very Strong (9). 
(3) I don’t have much experience purchasing this item. 
(4) In general, my knowledge of this item is: Very Weak (1) → Very 
Strong (9). 
(5) Would you consider yourself uninformed or informed about this 
item? Very Uninformed (1) → Very Informed (9). 
(6) Compared to my friends and acquaintances, my knowledge of this 
item is: Weaker (1) → Stronger (9). 
(7) Compared to experts in this area, my knowledge of this item is: 
Weaker (1) → Stronger (9). 

Sumber: Laroche dkk. (2010) 
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Rosenbloom (2013) mengungkapkan penerapan karakteristik jasa 
terhadap manajemen distribusi sebagai berikut : 
1) Implikasi intangibility pada manajemen distribusi jasa. Jasa bersifat intangible 

sehingga sulit didiferensiasi. Penyedia jasa dapat menggunakan beberapa 
strategi produk untuk memasukkan unsur tangible dalam jasa yang bersifat 
intangible. Cara jasa ditawarkan kepada konsumen, yaitu saluran-saluran 
pemasaran untuk menjual jasa itu, dapat memberikan basis langsung dan 
potensial untuk men-tangible-kan jasa. Dengan hal ini maka basis diferensiasi 
yang lebih kuat dapat diciptakan, karena konsumen secara langsung 
berhadapan dan mengalami jasa yang disediakan saluran distribusi. 

2) Inseparability dan manajemen distribusi jasa. Jasa tidak berada terpisah dari 
penyedia jasa, maka jasa dan saluran distribusi menjadi tidak terpisahkan. 
Semua aspek distribusi yang mengalami kontak dengan konsumen 
merupakan refleksi dari kualitas jasa itu. Yang lebih penting dari bukti fisik 
adalah personel yang mengadakan kontak langsung dengan pelanggan. 
Kontak antara pelanggan dan penyedia jasa dan saluran distribusi adalah 
sama saja dari persepsi konsumen. 
 

 
 

3) Heterogenitas dan manajemen distribusi jasa. Organisasi dengan multilokasi/ 
multiunit dengan sistem franchise harus mengefektifkan manajemen saluran 
distribusinya agar tercapai standarisasi jasa.  

4) Perishability dan manajemen distribusi jasa. Implikasi utamanya: saluran 
distribusi harus didesain untuk memaksimalkan penjualan jasa selama waktu 
interaksi yang terbatas dengan pelanggan. Saluran harus didesain agar 
interaksi tersebut dapat berlangsung seefisien mungkin, walaupun memiiliki 
dampak tertentu. 

 
Atribut pengalaman adalah fitur kinerja produk yang hanya dapat dinilai 

pelanggan selama penyerahan jasa. Atribut kepercayaan adalah fitur-fitur produk 
yang mungkin tidak dapat dinilai pelanggan bahkan setelah membeli dan 
mengkonsumsinya 
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Tabel. Keterlibatan Pelanggan 
 

Rendah Sedang Tinggi 
 

(Kehadiran Pelanggan 
Diperlukan selama 
Penyerahan Jasa 

(Masukan Pelanggan 
Diperlukan untuk 
Menciptakan Jasa) 

(Pelanggan Turut Menghasilkan 
Produk Jasa) 

Produk sudah 
terstandarisasi 

Masukan klien akan 
menyeragamkan jasa 
standar 

Partisipasi aktif pelanggan 
mengarahkan pembuatan jasa 
yang diberikan khusus 

Jasa tersedia tanpa 
melakukan pembelian 
sama sekali 

Penyediaan jasa 
membutuhkan pelanggan 
membeli 

Jasa tidak dapat diciptakan lepas 
dari pembelian pelanggan dan 
partisipasi aktifnya 

Pembayaran 
merupakan satu-
satunya masukan 
pelanggan 
yang diperlukan 

Masukan pelanggan 
(informasi, bahan) 
diperlukan untuk meberikan 
hasil yang memadai, tetapi 
perusahaan menyediakan 
jasanya 

Masukan pelanggan adalah 
keharusan dan turut 
memproduksi hasilnya 

 
   

1.5. All Businesses are Service Businesses 

Menurut Vargo dan Lusch (2004), sebelum tahun 1960, pemasaran 
dipandang sebagai suatu proses transfer kepemilikan barang-barang dan 
distribusi fisiknya. Pada pandangan tradisional, pemasaran berfokus pada sumber 
daya dimana barang-barang dianggap sebagai unit pertukaran sehingga 
pandangan yang berpusat pada barang (the goods-centered view). Selanjutnya 
berkembang pandangan yang berpusat pada jasa (service centered view) 
menyatakan bahwa pemasaran adalah serangkaian proses ekonomi dan sosial 
yang terus menerus yang berfokus pada sumber daya operant, yang menghasilkan 
sesuatu, dimana perusahaan berusaha untuk menciptakan penawaran nilai yang 
lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. 

Pandangan yang berpusat pada jasa didasarkan teori keunggulan sumber 
daya (resource advantage theory) oleh Conner dan Prahalad (1996) dan teori 
kompetensi utama (core competency theory) oleh Prahalad dan Hamel (1990). 
Pada teori keunggulan sumber daya, sumber daya adalah entitas perusahaan baik 
yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat menghasilkan 
penawaran pada pasar secara efektif dan efisien dan memiliki nilai bagi beberapa 
segmen pasar (Hunt, 2000). Pandangan yang berpusat pada jasa dalam pemasaran 
merupakan customer centric dan market driven. Hal tersebut berarti lebih dari 
berorientasi pada konsumen dan menunjukkan adanya kolaborasi serta 
pembelajaran dari konsumen yang bertujuan untuk dapat beradaptasi dengan 
konsumen tersebut dan kebutuhannya.  

 Fenomena dimana perusahaan manufaktur beralih ke bisnis jasa atau 
pasar bisnis-ke-bisnis (B2B) telah perhatikan oleh banyak peneliti seperti 
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Homburg dkk., 2002; Mathieu, 2001; Neely, 2008; Shankar, dkk, 2010. Perusahaan 
yang berfokus pada produk mulai menggunakan layanan (service) untuk 
membedakan diri mereka dari pesaing. Perusahaan mulai mengembangkan dan 
mengintensifkan hubungan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, 
mendorong biaya penggantian pelanggan, dan membangun loyalitas pelanggan 
dari waktu ke waktu, yang dapat membantu perusahaan mencapai margin yang 
lebih tinggi dibanding hanya menjual produk dan pada akhirnya meningkatkan 
kinerjanya melalui peningkatan pendapatan (Gebauer dan Fleisch, 2007; Oliva dan 
Kallenberg, 2003; Raddats and Easingwood, 2010). Namun peralihan dari 
produsen ke penyedia layanan tidaklah mudah dan melibatkan beberapa 
tantangan yang sulit termasuk dampak umpan balik potensial terhadap citra 
merek (Neu dan Brown, 2005). Sebagian besar perusahaan B2B mengadopsi 
strategi Corporate branding (Davis dkk, 2008; Mudambi, 2002). Jadi ketika 
organisasi B2B berbasis manufaktur menawarkan layanan (service) baru dengan 
merek yang sama, perusahaan haruslah memulai transisi dari orientasi produk ke 
orientasi layanan. Model ini pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip perluasan 
merek produk ke ekstensi merek layanan (brand extension product- to service).  

 Kesulitan lainnya yang dihadapi pada perusahaan jasa adalah ketika 
mengukur standar harga yang akan ditawarkan. Mahal atau murahnya harga suatu 
jasa tergantung pada tingkat kepuasan konsumen yang menikmati jasa tersebut 
(brown dkk, 2011). Dari sudut pandang pembeli, layanan cenderung menunjukkan 
pengalaman dan kepercayaan yang relatif lebih tinggi, karena pembeli tidak dapat 
mengevaluasi kualitas layanan sebelum membeli (Darby dan Karni, 1973; Nelson, 
1970). Oleh karena itu, layanan menciptakan tingkat risiko yang dirasakan lebih 
tinggi daripada produk manufaktur. Karena ketidakmampuan mereka untuk 
mengevaluasi kualitas layanan, pembeli harus "lebih mengandalkan isyarat dan 
sinyal informasi yang umumnya tersedia bagi mereka" (De Ruyter dan Wetzels, 
2000) untuk mengurangi risiko (Brady dkk, 2005,   Zeithaml, 1988).  

Qiu (2014) menyatakan bisnis secara tradisional mengenali tiga kategori 
sumber daya yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 
produksi atau infrastruktur. Pada perkembangannya terdapat lima elemen yang 
terlibat dalam layanan yakni sumber daya, penyedia, konsumen, manfaat, dan 
waktu 
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A conventional resource model 
view of a food service. 

A service involving certain 
fundamental elements 

 

Source:  
Qiu, R.G (2014) Service Science 

 

Menurut Qiu (2014) siklus layanan selalu terdiri dari empat tahap penting 
dan klasik yakni pelajari (learn), kembangkan (develop), lakukan (perform), dan 
perbaiki (improve). Empat fase ini penting dan berurutan dalam siklus hidup 
layanan dalam menentukan hubungan layanan dasar dalam organisasi layanan. 
(1) Learn (pelajari) perusahaan harus tahu apa yang dibutuhkan pasar sebelum 
konsep produk layanan dipersiapkan. Terlepas dari jenis layanannya, perusahaan 
harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. (2) Develop, 
persiapkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. pada fase ini 
perusahaan harus mempersiapkan sumber daya berdasarkan lima elemen diatas. 
(3) Perform, kerjakan. Fase ini meliputi proses penyediaan layanan (service 
encounter). Layanan harus didesain untuk memenuhi harapan pelanggan (4) 
Improve, seperti yang diketahui bahwa kebutuhan pelanggan akan terus berubah 
seiring berjalannya waktu, untuk itu perusahaan harus terus meningkatkan 
layanan agar tetap terdepan dalam bisnis.  

 

 

 
The lifecycle of service: a classic 

service diamond. 
Priority shifts in service 

business  
Source:  

Qiu, R.G (2014) Service Science 

A classic service diamond Model dalam sebuah organisasi layanan 
menunjukkan dengan jelas empat tonggak utama di seluruh siklus hidup layanan. 
Ketika layanan dipahami, dikembangkan, dan ditawarkan oleh perusahaan, maka 
akan terlihat secara eksplisit urutan dan prosedur dari yang harus diikuti dari 
perspektif operasi dan manajemen. Biasanya setiap perusahaan memiliki tujuan 
bisnis yang berbeda sebagai prioritas tertinggi dalam manajemen dan operasi, 
namun meningkatnya biaya operasi bisnis korporat baru memaksa perusahaan 
untuk meningkatkan kinerja (performance) melalui berbagai inovasi (inovation) , 
penciptaan nilai (value creation) dan proposisi nilai (value Proposition). 
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 Layanan tidak akan kompetitif jika perusahaan tidak kreatif dan inovatif. 
Untuk itu perusahaan harus fokus pada transformasi sumber daya untuk 
melalukan inovasi layanan yang bertujuan memiliki keunggulan kompetitif. 
Inovasi harus benar-benar diwujudkan dalam tidak hanya produk layanan, namun 
juga proses penyampaian dan peningkatan layanan. Layanan yang ditawarkan 
(value proposition) harus memiliki diferensiasi, biasa didefinisikan dengan jelas 
agar memiliki nilai yang dapat diukur, dipantau, dan diartikan dengan tepat dalam 
penyediaan layanan. Selain itu perusahaan harus menciptakan layanan yang 
bernilai bagi pelanggan (value creation). Seluruh potensi sumber daya yang ada 
harus dimaksimalkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
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BAB II 

THE CUSTOMER GAP 

 
 
 
 
2.1. Definisi  

Customer Gap adalah perbedaan antara persepsi dan harapan pelanggan 
(perception and expectation).  Persepsi Konsumen adalah penilaian subyektif oleh 
pelanggan atas pengalamannya mengkonsumsi barang/jasa.  

 Ketika penciptaan layanan pelanggan berkesan berarti layanan yang 
diterima begitu baik, sangat unik, sangat berbeda, sehingga membuat pelanggan 
terkejut (wow) dan membuat dia tersenyum dan akan menceritakan 
pengalamannya kepada orang lain berarti perusahaan telah memenuhi harapan 
pelanggan.  

Harapan pelanggan merupakan standar atau referensi pelanggan dengan 
pengalaman yang diterimanya. Ekspektasi pelanggan terdiri dari apa yang diyakini 
oleh pelanggan atau akan terjadi. Persepsi konsumen dan harapan konsumen 
seharusnya identik, tetapi dalam kenyataannya terdapat suatu celah (gap) yang 
cukup besar. Menutup kesenjangan (gap) antara apa yang diharapkan pelanggan 
dalam menerima layanan merupakan tugas pemasar untuk membangun jembatan 
dan/atau melakukan usaha-usaha untuk mempersempit atau menutup celah (gap) 
yang terjadi. Sering terjadi perbedaan antara harapan pelanggan terhadap layanan 
yang diterima dan pemahaman perusahaan terhadap pemenuhan harapan 
tersebut 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD9JXgzubYAhVHqI8KHbnfDuUQjRwIBw&url=https://www.dlsweb.rmit.edu.au/toolbox/retail/toolbox/index.htm?unit_ms/concepts/msc0201.htm&psig=AOvVaw3Hx5T_Sg3Q1J4_cRWmzRN3&ust=1516540219584011
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2.2. Know Your Customer  

Alasan utama mengapa banyak perusahaan tidak memenuhi harapan 
pelanggan adalah bahwa perusahaan tidak memiliki pemahaman yang akurat 
tentang apa yang diharapkan pelanggan. Perusahaan kurang mengenali profil 
pelanggannya. Kegagalan memahami harapan disebabkan oleh kurangnya 
informasi, minimnya interaksi langsung dengan pelanggan, tidak mau bertanya 
mengenai harapan pelanggan, apa yang menjadi kekhawatiran mereka  sehingga 
perusahaan tidak siap untuk mengatasinya.  

Kasus ini bahkan pernah dialami oleh Walt Disney khususnya Disneyland 
di Eropa. Pada saat Disneyland dibuka, kondisi perekonomian Eropa mengalami 
resesi, akibatnya konsumen mengurangi alokasi pengeluaran untuk hiburan.  
Selain itu Disney juga dinilai gagal menyesuaikan diri dengan budaya setempat. 
Kebiasaan dan perilaku konsumen gagal dipahami dengan baik dan diterjemahkan 
pada kegiatan bisnis perusahaan. Disney terlalu banyak meniru keberhasilan 
operasional di Amerika padahal dengan kondisi konsumen yang berbeda. 
Dampaknya Disney mengalami kerugian besar. Berbagai langkah efisiensi 
operasional ditempuh seperti mengurangi jumlah karyawan, mengurangi pilihan 
menu, pengurangan harga tiket masuk, menjual cendera mata, peningkatan 
layanan konsumen dll.  Sampai akhirnya Euro Disney berhasil memperoleh profit. 

Osterwalder dkk (2014) menyarankan perusahaan harus mendalami 
profil konsumennya. Customer Profile menjelaskan segmen pelanggan tertentu 
dalam model bisnis dengan cara yang lebih terstruktur dan terperinci. Customer 
Profile terdiri dari customer gain, customer pain dan customer job.  

Customer Job menggambarkan apa yang pelanggan coba lakukan dalam 
pekerjaan mereka dan dalam hidup mereka sehari-hari. Customer Job dapat 
dibedakan menjadi tiga jenis pekerjaan utama yakni (a) Pekerjaan fungsional (b) 
Pekerjaan sosial dan (c) Pekerjaan pribadi / emosional.  dan satu pekerjaan 
pendukung dimana pekerjaan pelanggan terkait dengan  nilai pembelian 
(membandingkan penawaran, memutuskan layanan yang akan digunakan, 
menyelesaikan pembelian dll), menciptakan nilai bersama dengan organisasi 
(memposting ulasan,  berpartisipasi dalam desain layanan) dan pekerjaan yang 
terkait dengan akhir siklus hidup proposisi nilai (membatalkan langganan 
layanan, menjual kembali). 

Customer Pain menggambarkan apa pun yang mengganggu mereka dalam 
menyelesaikan pekerjaan atau potensi risiko yaitu (hasil pekerjaan yang buruk 
atau kredibilitas buruk). Ada 3 bentuk Customer Pain yakni Hasil yang tidak 
diinginkan (Undesired outcomes), masalah (problems), dan karakteristik 
(characteristics). Customer Pain dapat berupa fungsional (efek samping negative, 
solusi tidak bekerja dengan baik), sosial (turun/hilang kredibilita), emosional 
(perasaan tidak bahagia,) 

Untuk membedakan Customer Job, Pain and gain, jelaskan pekerjaan itu 
dengan konkret mungkin. Misalnya, ketika seorang pelanggan mengatakan 
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"mengantre adalah buang-buang waktu," perusahaan harus segera merespon 
dengan cepat. tanyakan alasannya dan catat. Dengan demikian perusahaan dapat 
merancang penghilang kekhawatiran (customer pain) yang lebih baik. 

Customer gain menggambarkan hasil dan manfaat yang diinginkan 
pelanggan seperti fungsional, sosial, emosi positif, dan penghematan biaya.  
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Gambar Customer Profile, Osterwalders dkk (2014) 

 

2.3. Gap Model 

Zeithml dkk (2017) menyatakan ada 4 model GAP dalam service marketing  
yang harus diperhatikan oleh marketer yakni  The listening gap, The service design 
and standards gap, The service performance gap, The communication gap.  
 
2.3.1.   Kesenjangan pendengaran (Listening Gap) 

Malcom Forbes, pemilik majalah Forbes menyatakan “The art of 
conversation lies in listening”. Seni percakapan terletak pada mendengarkan. 
Setiap komunikasi yang berhasil selalu ditandai oleh 3 hal, listening yang 
mendalam,  kematangan emosi dan open-mindedness. istening atau 
mendengarkan, adalah jenis skill praktis (self-help) yang sering terabaikan 
(neglected, less important). Ralph G. Nichols, yang merupakan the father of the field 
of listening versi International Listening Association (ILA) menyimpulkan, “the 
most basic of all human needs is the need to understand and be understood. The best 
way to understand people is to listen to them.”   

Stephen R Covey dalam the 8th Habit memperkenalkan empathy 
communication. Empati merupakan kemampuan atau kecakapan untuk 
mengidentifikasi/memahami dengan cara seolah mengalami sendiri perasaan, 
pikiran, atau sikap orang lain. Perusahaan perlu melatih dan mengajarkan 
karyawannya keterampilan untuk mendengarkan setidaknya sebanyak yang 
mereka butuhkan untuk berbicara. Paling tidak ada 4 (empat) kerugian karena 
mengabaikan listening skill yakni Salah paham (misunderstandings), Perasaan 
tersakiti (hurt feelings), Kehilangan informasi yang penting (loss of  important 
information) dan Kehilangan kesempatan (loss of opportunity). Stephen Covey 
memberikan gambaran hanya 15% karyawan yang disurvey di Amerika, tahu 
tentang visi dan goal (informasi penting) dari perusahaannya. 

Bayangkan bila orang-orang yang memiliki wewenang untuk menetapkan 
prioritas dan tanggung jawab untuk melakukannya, tidak sepenuhnya memahami 
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harapan layanan pelanggan, mereka dapat memicu serangkaian keputusan yang 
buruk dan alokasi sumber daya yang tidak optimal yang akirnya akan 
menghasilkan persepsi tentang kualitas layanan yang buruk.  John F Smith, former 
CEO General Motors (1992-2000) menyatakan “we listened to what our customers 
wanted and acted on what they said. Good things happen when you pay attention.” 
Kami mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan  dan bertindak berdasarkan 
apa yang mereka katakan. Hal-hal baik akan terjadi pada bisnis ketika perusahaan 
memperhatikan pelanggan. " 
 

 
Key Factors Leading to Provider Gap l: the Listening Gap 

Sumber: Zeithaml dkk (2017) 

 
Gambar diatas menunjukkan faktor kunci yang bertanggung jawab 

terjadinya kesenjangan pendengaran (listening gap) adalah: 
a) Informasi tentang pelanggan yang tidak memadai. Manajemen atau 

karyawan yang bertanggungjawab tidak memperoleh informasi yang 
akurat mengenai harapan pelanggan sehingga terjadi kesenjangan 
pendengaran. Metode formal dan informal untuk menangkap informasi 
tentang harapan pelanggan harus dikembangkan melalui riset pelanggan. 
Teknik yang melibatkan berbagai pendekatan penelitian seperti 
wawancara pelanggan, penelitian survei, sistem pengaduan, dan panel 
pelanggan harus digunakan untuk tetap dekat dengan pelanggan dan 
memahami harapan mereka. Teknik yang lebih inovatif, seperti 
brainstorming terstruktur dan pemantauan komentar online juga bisa 
dilakukan.  

b) Kurangnya komunikasi ke atas. Karyawan garis depan (frontliner) banyak 
mengetahui tentang informasi pelanggan. Namun terjadi hambatan 
komunikasi dan birokrasi antara manajemen dan frontliner yang 
menyebabkan Karyawan enggan untuk mengkomunikasikannya.  
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c) Kurangnya strategi perusahaan untuk mempertahankan pelanggan dan 
memperkuat hubungan dengan mereka (relationship marketing). Banyak 
strategi perusahaan hanya berfokus untuk mendapatkan pelanggan baru 
dan bukan pada mempertahankan pelanggan lama. Hal ini disebabkan 
orientasi jangka pendek melalui transaksi penjualan. Ketika perusahaan 
terlalu fokus untuk menarik pelanggan baru, perusahaan mungkin gagal 
memahami perubahan kebutuhan dan harapan pelanggan mereka saat ini. 
Saat ini perkembangan teknologi memberi perusahaan kemampuan untuk 
memperoleh dan mengintegrasikan sejumlah besar data pelanggan, yang 
dapat digunakan untuk membangun hubungan. Misalnya Program travel 
frequent flyer yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan, perusahaan 
rental mobil, perusahaan kartu kredit, dan hotel merupakan salah satu 
program yang paling dikenal dari tipe ini. 

d) Kurangnya pemulihan layanan. Bagi perusahaan jasa memahami 
pentingnya pemulihan layanan seperti mengapa pelanggan mengeluh? apa 
yang mereka harapkan saat mereka mengeluh? dan bagaimana 
mengembangkan strategi pemulihan layanan yang efektif untuk mengatasi 
kegagalan layanan yang tak terelakkan?. Untuk menjawab berbagai 
pertanyaan ini dibutuhkan prosedur penanganan keluhan yang jelas dan 
penekanan pada pemberdayaan karyawan untuk bereaksi tepat waktu 
dalam memperbaiki kegagalan. Disisi lain perusahaan juga harus 
memberikan jaminan layanan atau kompensasi kepada pelanggan atas 
janji yang tidak terpenuhi.  

 
2.3.2. Kesenjangan Desain Layanan dan Standar (the Service Design and 

Standards Gap)   

Gap Spesifikasi Kualitas yakni kesenjangan antara persepsi manajemen 
mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Berbagai faktor 
kesenjangan ini terjadi karena tidak memadainya komitmen manajemen terhadap 
kualitas jasa, persepsi mengenai ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi 
tugas serta tidak adanya penyusunan tujuan. Untuk itu standar operasional 
perusahaan haruslah mampu memenuhi standar yang diharapkan oleh pelanggan. 
Kesenjangan desain layanan dan standar kinerja yang mencerminkan perbedaan 
antara pemahaman perusahaan terhadap harapan pelanggan berakibat  
pengembangan desain dan standar layanan tidak berbasis harapan pelanggan.  

Menurut Zeithaml dkk (2017) ada 3 faktor kunci penyebab kesenjangan 
desain layanan dan standar yakni(1) desain layanan yang buruk. Hal ini berakibat 
gagalnya koneksi antara service design dan service positioning (2) tidak adanya 
standar pelayaan yang digerakkan oleh pelanggan. Hal ini disebabkan manajemen 
yang kurang peduli dan kurang mendengarkan keinginan dan harapan pelanggan 
(3) bukti fisik dan servicescape yang ditampilkan kurang memenuhi harapan 
pelanggan.  
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Key Factors Leading to Provider Gap 2: the Service Design and Standards Gap,  

Sumber: Zeithaml dkk (2017) 

 
Sejak lama Zeithaml, Parasuramant, dan Berry (1985) telah memberikan 

cara untuk mengatasi kesenjangan ke-2 ini yaitu : (a) Memperbaiki kualitas 
kepemimpinan perusahaan, misalnya Top Management perlu mengetahui kualitas 
jasa yang sesuai dengan pandangan konsumen. (b) Mempertinggi komitmen 
sumber daya menusia terhadap mutu layanan dengan mendorong sumber daya 
manusia untuk lebih inovatif terhadap ide-ide baru. (c) Menstandarisasikan 
pekerjaan-pekerjaan tertentu terutama yang rutin sifatnya untuk menjamin 
kekonsistenan dan kehandalan. (d) Menetapkan tujuan service quality secara jelas, 
realistic dan eksplisit agar dapat memenuhi harapan konsumen dan memberikan 
pengertian kepada karyawan mengenai tujuan dan apa yang menjadi prioritas bagi 
perusahaan. (e) mengukur performance dan mengambil tindakan umpan balik 
(Feed Back). (f). Memberikan imbalan (Reward) kepada para manajer dan 
karyawan yang dapat mencapai tujuan.  

Hal dilematis yang sering dihadapi perusahaan adalah Ketika perusahaan 
semakin maju dan berkembang, justru semangat dan komitment karyawan 
(employee engagement) semakin menurun. Hal ini disebabkankan meningkatnya 
beban kerja dan tanggungjawab tanpa disertai program reward yang cukup. Untuk 
itu desain layanan juga harus memperhatikan dan menyeimbangkan aspek 
internal (karyawan) dan external (pelanggan). Perusahaan harus menyadari 
bahwa karyawan bukanlah mesin yang bisa bekerja secara terus-menerus. Untuk 
itu berbagai program-program seperti motivasi, mentoring coaching, gathering dll 
tetap dijalankan agar keberlangsungan perusahaan dalam melayani pelanggannya 
tetap terjamin. 

 
2.3.3. Kesenjangan penyedia layanan (Service Performance GAP)  
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Perusahaan sering kali hanya puas dengan KPI bisnis seperti pendapatan, 
profit, ROI, ROA, pangsa pasar, ekuitas merek, dan lain-lain. Perusahaan jarang 
mengukur people dan sistem sebagai aset serta pencapaian prestasi manajerial. 
Akibatnya terjadi kesenjangan. Kesenjangan kinerja layanan adalah 
ketidaksesuaian antara pengembangan standar layanan berbasis pelanggan dan 
kinerja layanan aktual oleh karyawan perusahaan. Gap ini menunjukkan 
perbedaan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan penyampaian pelayanan 
yang diberikan oleh karyawan (contact personnel). Kesenjangan ini merupakan 
ketidaksesuaian kinerja pelayanan karena karyawan tidak mampu atau tidak 
memiliki keinginan untuk menyampaikan jasa menurut tingkat pelayanan yang 
diinginkan oleh pelanggan. 

Penyebab timbulnya gap ini adalah (a) Ambiguitas peran, yakni sejauh 
mana karyawan dapat melakukan tugas dalam memuaskan pelanggan. (b)  Konflik 
peran, yakni sejauh mana karyawan meyakini bahwa mereka dapat memuaskan 
semua pihak. (c) Ketidakcocokan antara karyawan dan pekerjaanya. (d) 
Ketidaksesuaian teknologi dengan pekerjaan. (e) Pengawasan sistem kontrol yang 
tidak sesuai, yakni tidak memadainya sistem penilaian dan sistem imbalan. (f) 
Kurangnya perasaan terkendali, yakni meliputi kemampuan untuk merespons. (g) 
Kurangnya nilai atau semangat tim kerja. 

Faktor kunci yang harus diperhatikan perusahaan untuk menutupi gap ini 
yakni: kebijakan SDM, permintaan dan penawaran jasa, pelanggan dan peran 
perantara layanan perusahaan harus memiliki kebijakan (panduan) untuk 
melakukan layanan dan memperlakukan pelanggan dengan baik dan  benar. Untuk 
melaksanakan SOP, perusahaan harus didukung oleh sumber daya yang sesuai 
(orang, sistem, dan teknologi) dan harus diberlakukan agar efektif. Karyawan 
harus diukur kinerjanya dan diberi kompensasi berdasarkan kinerja sesuai 
standar tersebut. Salah satu cara dengan menggunakan pengukuran People value 
added (PVA). PVA merupakan pengukuran untu melihat efektivitas perusahaan 
dalam menjaga karyawan dan kinerjanya serta tingkat totalitas karyawan ke 
perusahaan. Karenanya, PVA dapat mengukur indeks employee engagement 
(totalitas karyawan) dengan lebih akurat serta dapat digunakan untuk mencari 
faktor penyebab kurangnya fokus karyawan pada pekerjaan dan perusahaan 

Selain itu perusahaan juga perlu memperhatikan dimensi employee 
engagement driver, seperti proses rekrutmen yang dilakukan, training & 
development yang diterapkan, karier dan pengembangan, penggajian, komunikasi 
antara atasan dengan bawahan dalam perusahaan, kepemimpinan, reward & 
recognition, fasilitas kerja, persepsi fairness, serta mentoring & coaching.  
Ketidakseimbangan kesepuluh dimensi ini akan memengaruhi PVA yang 
kemudian akan berpengaruh besar terhadap internal service quality perusahaan.   

Mempersempit kesenjangan kinerja berarti semua sumber daya yang 
dibutuhkan untuk mencapai standar tersedia dengan baik. Karyawan yang tidak 
mengerti dengan jelas peran yang harus mereka jalankan di perusahaan, karyawan 
yang mengalami konflik antara pelanggan dan manajemen perusahaan, pemilihan 
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karyawan yang buruk, teknologi yang tidak memadai, kompensasi dan pengakuan 
yang tidak tepat, dan kurangnya pemberdayaan dan kerja tim akan mengakibatkan 
kesenjangan pada penyediaan layanan. Untuk itu rekrutmen, pelatihan, umpan 
balik, desain pekerjaan, motivasi, dan struktur organisasi harus diperhatikan.  

Variabel penting lainnya pada provider gap 3 adalah customer. Pelanggan 
yang tidak memberikan informasi yang lengkap dan jelas, perilaku pelanggan yang 
berubah-ubah, pelanggan yang terlalu lama dilayani, pelanggan yang meminta 
perhatian lebih bisa mengakibatkan kesenjangan pada service. Problem lainnya 
adalah terkait dengan kesenjangan penyedia 3 melibatkan tantangan dalam 
memberikan layanan melalui perantara seperti pengecer, pemegang waralaba, 
agen, dan pialang. Karena kualitas layanan terjadi pada interaksi manusia antara 
pelanggan dan penyedia layanan, kontrol perusahaan terhadap pertemuan 
layanan sangat penting. Untuk itu  perusahaan harus mengembangkan cara untuk 
mengendalikan perantara ini atau memotivasi mereka untuk memenuhi tujuan 
perusahaan. 

Isu lain dalam gap kinerja layanan adalah kebutuhan perusahaan jasa untuk 
menyinkronkan permintaan dan kapasitas. Karena layanan itu mudah rusak dan 
tidak dapat diinventarisasi, perusahaan jasa sering menghadapi situasi 
overdemand atau underdemand. Karena kekurangan persediaan untuk 
menangani overdemand, perusahaan kehilangan penjualan saat kapasitas tidak 
memadai untuk menangani kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, kapasitas sering 
kurang dimanfaatkan dalam periode yang underdemand. 

 

 
Key Factors Leading to Provider Gap 3: the Service Performance gap,  

Sumber: Zeithaml dkk (2017) 

2.3.4. Kesenjangan Komunikasi (Communication GAP)  

Kesenjangan komunikasi merupakan kesenjangan antara penyampaian 
jasa dan komunikasi eksternal. Kesenjangan komunikasi, menggambarkan 
perbedaan antara pemberian layanan dan komunikasi eksternal penyedia layanan. 
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Janji yang dibuat oleh perusahaan jasa melalui media iklan, tenaga penjualan, atau 
media komunikasi lainnya dapat meningkatkan harapan pelanggan serta standar 
yang digunakan pelanggan untuk menilai kualitas layanan.  

Perbedaan antara layanan aktual dan yang dijanjikan, dapat memperluas 
kesenjangan pelanggan. Janji yang terputus dapat terjadi karena berbagai alasan: 
seperti melakukan overpromising dalam periklanan atau penjualan pribadi, 
koordinasi yang tidak memadai antara operasi dan pemasaran, serta perbedaan 
dalam kebijakan dan prosedur di seluruh outlet layanan.  

Berbagai kasus pemasaran yang muncul kebanyakan akibat kesenjangan 
komunikasi atau penanganan komunikasi yang salah. Apalagi di Era digital 
perusahaan harus lebih cerdas mensiasati komunikasi dengan pelanggan. 
maraknya media sosial, pelanggan dengan mudah mengkritik, mereview atau 
share layanan yang dinilai kurang baik. Apalagi jika yang mengkritik adalah 
influencer dengan banyak follower. Misalnya postingan Youtuber Rius Vernandes 
terkait menu makanan Garuda Indonesia yang hanya ditulis tangan, berujung pada 
tercorengnya reputasi maskapai Garuda Indonesia. Padahal Garuda Indonesia 
adalah full service airlines. Alih-alih menyelesaikan masalah komunikasi ini, 
Serikat Karyawan Garuda malah melaporkan Postingan atas dugaan pencemaran 
nama baik di media sosial. Meski, akhirnya manajemen Garuda mengambil langkah 
cepat dengan menutup kasus tersebut dengan jalan damai.  Berikutnya Garuda 
menghadapi krisis dengan beredarnya surat larangan pengambilan gambar atau 
foto di dalam pesawat yang akhirnya viral di media sosial. Akhirnya Garuda 
Indonesia mengklarifikasi bahwa pengumuman tersebut hanya untuk edaran 
internal perusahaan yang belum final yang seharusnya belum dikeluarkan dan 
tidak untuk publik. 

Ekspektasi pelanggan mengenai kualitas pelayanan dipengaruhi oleh 
pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi 
pemasaran. Kesenjangan ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara 
pelayanan yang dijanjikan dan pelayanan yang disampaikan. Penyebab timbulnya 
gap ini adalah (a) kurangnya integrasi service marketing communication (b) 
ketidakefektifan dalam mengelola ekpektasi pelanggan (c) Kecenderungan untuk 
memberi janji secara berlebihan. (d) Komunikasi horizontal yang tidak memadai. 
(e) kebijakan harga yang tidak tepat 
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Key Factors Leading to Provider Gap 4: the Communication GAP,  

Sumber: Zeithaml dkk (2017) 

 

2.4. Closing The GAP 

Model konseptual lengkap, yang ditunjukkan pada Gambar dibawah 
menyampaikan pesan yang jelas kepada manajer yang ingin meningkatkan 
kualitas layanan mereka. Kunci untuk menutup kesenjangan pelanggan adalah 
dengan menutup kesenjangan l sampai 4.  Jika terjadi kesenjangan l sampai 4 ada, 
maka pelanggan akan tetap merasakan kekurangan kualitas layanan. Model 
kesenjangan kualitas layanan berfungsi sebagai kerangka kerja bagi organisasi 
layanan yang berusaha meningkatkan kualitas layanan dan pemasaran layanan.  
 

 
Gaps Model of Service Quality 
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The Strategy Insight memberikan kualitas layanan gap audit berdasarkan 
model. Model dimulai dimana proses peningkatan kualitas layanan dimulai: 
dengan pemahaman tentang sifat dan tingkat kesenjangan pelanggan. Mengingat 
kebutuhan organisasi layanan untuk berfokus pada pelanggan dan menggunakan 
pengetahuan tentang pelanggan untuk mendorong strategi bisnis, fondasi 
penekanan ini diperlukan. 

 
Customer GAP Skala 1-10 
Seberapa baik perusahaan dapat memahami harapan 
pelanggan terhadap kualitas layanan? 

 

Seberapa baik perusahaan memahami persepsi 
pelanggan terhadap layanan? 

 

Listening Gap  
1. Orientasi Penelitian Pasar  (Market Research 
Orientation) 

A. Apakah jumlah dan jenis riset pasar mengenai 
layanan dapat memahami harapan pelanggan?  

B. Apakah perusahaan menggunakan informasi 
riset dalam mengambil keputusan tentang 
penyediaan layanan?  

 

2. Komunikasi ke atas (Upward Communication) 
A. Apakah manajer dan pelanggan cukup 

berinteraksi untuk mengetahui apa yang 
diharapkan pelanggan?  

B. Apakah informan/responden yang dihubungi 
memberi tahu kepada manajemen mengenai apa 
yang pelanggan harapkan?  

 
 

3. Fokus Hubungan (Relationship Focus) 
A. Sejauh mana perusahaan memahami harapan 

pelanggan di segmen yang berbeda  
B. Sejauh mana perusahaan fokus pada hubungan 

dengan pelanggan dibanding dengan transaksi?  

 

4. Pemulihan Layanan  (Service Recovery) 
A. Seberapa efektif upaya pemulihan layanan 

organisasi?  
B. Seberapa baik organisasi mengantisipasi 

kegagalan layanan?  

 

Jumlah Skor   
The Service Design and Standards Gap  
5. Systematic Service Design  

A. Seberapa efektif proses pengembangan layanan 
perusahaan?  

B. Seberapa baik layanan baru yang ditetapkan 
untuk pelanggan dan karyawan?  

 

6. Keberadaan Standar yang Ditetapkan Pelanggan 
(Presence of Customer-Defined Standards) 

A. Seberapa efektif standar layanan yang ditetapkan 
oleh perusahaan? 
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B.  Apakah standar yang ditetapkan sesuai dengan 
harapan pelanggan?  

C. Seberapa efektif proses penetapan dan pelacakan 
sasaran kualitas layanan?  

7. Bukti Fisik dan Layanan yang Tepat (Appropriate 
Physical Evidence and Servicescape)  

A. Apakah fasilitas fisik, peralatan, dan barang bukti 
fisik perusahaan sesuai dengan layanan yang 
dijanjikan?  

B. Apakah fasilitas fisik, peralatan, dan bukti fisik 
lainnya dapat secara efektif dapat menarik 
pelanggan untuk datang?  

 

   Skor GAP  
The Service Performance Gap  
8. Kebijakan Sumber Daya Manusia yang Efektif (Effective 
Human Resource Policies) 

A. Seberapa efektif perusahaan merekrut, 
mempekerjakan, melatih, memberi kompensasi, 
dan memberdayakan karyawan?  

B. Apakah pengiriman kualitas layanan konsisten di 
antara karyawan, tim, unit, dan cabang?  

 
 

9. Pemenuhan Peran Efektif oleh Pelanggan (Effective Role 
Fulfillment by Customers) 

A. Apakah pelanggan telah memahami peran dan 
tanggung jawab mereka? 

B.  Apakah perusahaan mengelola pelanggan untuk 
memenuhi peran mereka, terutama pelanggan 
yang sering tidak kompatibel?  

 

10. penyelarasan yang Efektif dengan Perantara Layanan 
(Effective Alignment with Service Intermediaries) 

A. Seberapa baik layanan perantara sesuai dengan 
standar perusahaan? 

B. Adakah konflik atas tujuan dan kinerja, biaya dan 
penghargaan? 

C.  Apakah pengiriman kualitas layanan konsisten 
di seluruh outlet?  

 

11. Penyelasaran Permintaan dan kapasitas (Alignment of 
Demand and Capacity) 

A. Seberapa baik perusahaan dapat mencocokkan 
penawaran dengan fluktuasi permintaan?  

 

Skor Gap  
the Communication Gap  
12. Komunikasi Pemasaran Layanan Terpadu (Integrated 
Service Marketing Communications) 

A. Seberapa baik semua komunikasi perusahaan - 
termasuk interaksi antara karyawan perusahaan 
dan pelanggan - mengungkapkan pesan dan 
tingkat kualitas layanan yang sama?  
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B. Seberapa baik perusahaan berkomunikasi 
dengan pelanggan tentang apa yang akan 
diberikan kepada mereka?  

C. Apakah perusahaan menghindari overpromising 
dan overselling?  

D. Seberapa baik bagian organisasi berkomunikasi 
satu sama lain, sehingga kualitas layanan sama 
dengan yang dijanjikan?  

13. Harga (price) 
A. Apakah perusahaan berhati-hati agar harga 

dapat dijangkau oleh konsumen sehingga 
ekspektasi pelanggan meningkat?   

B. Apakah harga yang ditetapkan perusahaan 
sesuai dengan nilai yang dipersepsikan oleh 
pelanggan?  

 

Skor Gap    
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BAB III 

CUSTOMER EXPECTATIONS 

 OF SERVICE 

 
 
 

3.1. Definisi  

Customer Expectation merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba 
atau membeli suatu produk/jasa, yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai 
kinerja produk/jasa tersebut. Harapan merupakan perkiraan atau keyakinan 
pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Harapan adalah keyakinan, 
kepercayaan individual sebelumnya mengenai apa yang seharusnya terjadi pada 
situasi tertentu. Meskipun demikian, dalam beberapa hal belum tercapai 
kesepakatan, misalnya : sifat standar harapan yang spesifik, jumlah standar yang 
digunakan, maupun sumber harapan.  

Saat ini, pelanggan memiliki ekspektasi yang kuat tentang bagaimana 
suatu produk dengan komponen layanan dapat diintegrasikan ke dalam 
kehidupan sehari-hari mereka. Produk/layanan digunakan untuk membantu 
menyederhanakan kehidupan mereka, bukan untuk menciptakan kebingungan 
lebih lanjut. Pelanggan menjadi semakin jengkel ketika mereka merasa suatu 
produk/layanan tidak rasional 

Layanan adalah serangkaian interaksi antara pelanggan dan sistem 
layanan melalui banyak titik kontak yang berbeda selama perjalanan pelanggan. 
Untuk menghargai pelanggan,  perusahaan perlu meluangkan waktu untuk 
memahami interaksi pelanggan dengan layanan Anda. Berarti perusahaan melihat 
layanan melalui mata pelanggan, dan merancang sedemikian rupa sehingga 
pelanggan menerima pengalaman yang konsisten dari waktu ke waktu yang 
mereka anggap berharga.  

Parasuraman dkk (1991), menyatakan bahwa kunci untuk mencapai 
pelayanan superior adalah dengan memahami dan menanggapi harapan 
pelanggannya. Ada beberapa hal yang menjadi isu dalam hal pengelolaan  harapan 
pelanggan, seperti : 

a. Apa yang harus dilakukan pemasar layanan jika harapan pelanggan "tidak 
realistis"?  

b. Haruskah perusahaan terus mencoba untuk menyenangkan pelanggan?  
c. Layanan apa yang harus dilakukan perusahaan agar dapat melebihi 

ekspektasi pelanggan?  
d. Apakah harapan pelanggan terhadap layanan terus meningkat?  
e. Bagaimana perusahaan jasa tetap berada di depan persaingan dalam 

memenuhi harapan pelanggan? 
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Harapan pelanggan diyakini mempunyai peranan yang besar dalam 
evaluasi kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Harapan pelanggan pada 
dasarnya memiliki hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan kepuasaan 
pelanggan (Tjiptono, 2005).  

Ekspektasi pelanggan (customer expectation) selalu ada karena empat hal: 
(1) Kebutuhan perseorangan (Individual Need) menjadi faktor yang penting 
artinya kalau pelanggan memiliki tuntutan yang tinggi, maka ekspektasinya sudah 
pasti tinggi juga.  (2) Word of mouth pelanggan sering dianggap sebagai referensi. 
(3) Pengalaman masa lalu (Past experience). Orang yang sudah punya pengalaman 
baik dimasa lalu akan dapat menerima pelayanan minimal sama dengan yang dulu, 
kalau tidak dia akan kecewa. (4) komunikasi eksternal (External communication) 
adalah suatu usaha perusahaan untuk berjanji sesuatu kepada pelanggan dalam 
rangka menarik pelanggan (Kartajaya, 2004).  

Menurut Zeithaml dkk (2017) Harapan pelanggan merupakan keyakinan 
pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk. Harapan pelangan di 
kelompokkan dalam 5 kelompok yang disusun dalam sebuah hierarki ekspektasi 
(harapan) dari yang terendah hingga yang tertinggi (Teas ,1993) 

 
Gambar . Possible Levels of Customer Expectations  

Sumber: R. K.  Teas, “Expectations, Performance Evaluation, and  Consumers’ Perceptions of 
Quality,” Journal of Marketing (October 1993), pp. 18–34. 
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1. Minimum tolerable, yaitu tingkat kinerja terendah yang bisa diterima atau 
ditolerir konsumen. 

2. Acceptable (Adequate) expectation, yaitu tingkat ekspektasi batas bawah 
dalam ambang batas kinerja produk atau jasa yang diterima pelanggan.  

3. Experience Based Norm tingkat kinerja yang diantisipasi atau diperkirakan 
konsumen akan diterimanya. Tipe ekspektasi ini dapat didefenisikan 
sebagai tingkat kerja yang bakal atau mungkin terjadi pada interaksi 
berikutnya antara pelanggan dan perusahaan, standar ini terbentuk 
bedasarkan pengalaman masa lalu. 

4. Normative (should) expectation, tingkat kinerja yang dirasakan konsumen 
seharusnya mereka dapatkan dari produk yang dikonsumsi. Ekspektasi 
normatif lebih rendah dibandingkan ekspektasi ideal, karena biasanya 
ekspektasi normatif dibentuk oleh pemasok atau penyedia jasa.  

5. Ideal expectation, yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang di 
harapkan dapat diterima konsumen. Standar ideal identik dengan 
excellence, yakni standar sempurna yang membentuk ekspektasi terbesar 
konsumen.  

 
3.2. Zona Toleransi dan Ekspektasi Pelanggan 

Untuk memahami hubungan antara kualitas pelayanan yang dipersepsikan 
dan kepuasan konsumen secara detail dapat digunakan konsep zona toleransi 
yang dikemukakan oleh Reiman dkk (2008) Konsep tersebut  muncul dari literatur 
manajemen pelayanan dan perilaku konsumen. Menurut Reimann dkk (2008) 
bahwa kualitas pelayanan di bawah zona toleransi pelanggan merupakan dampak 
dari tingginya kekecewaan konsumen. Kualitas pelayanan di atas zona toleransi 
menunjukkan bahwa diperkirakan pelayanan memuaskan pelanggan (Berry dan 
Pasuraman,1991; Davis dan Heineke,1994).  

Zona toleransi berada di antara desired service, yakni pelayanan yang 
diharapkan oleh si pelanggan dan adequate service, yakni pelayanan yang dapat 
diterima oleh si pelanggan. Jika masih dalam zona toleransi, biasanya pelanggan 
tidak begitu memperhatikan. Namun jika sudah mendekati zona adequate dan 
bahkan melewati, maka pelanggan akan semakin menyadari ada yang tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. Ketidaksesuaian itu bisa berada di bawah adequate 
service, yang membuat pelanggan akan merasa frustrasi dan marah-marah. 
Kondisi ini bisa juga berada di desired service yang membuat pelanggan merasa 
surprise dan happy. Itulah sebabnya mengelola zona toleransi penting bagi 
penyedia layanan, karena  bisa mengefisiensikan kerja layanan. Memahami zona 
toleransi juga membuat perusahaan bisa memahami titik kritis yang membuat 
pelanggan tidak nyaman. 

Johnston (1995) menyebutkan bahwa zona toleransi itu dibedakan 
menjadi tiga tahap, yaitu; Pertama, merupakan ekspektasi pra-performa 
pelayanan tidak dapat ditolak, dapat diterima atau lebih dari dapat diterima. 
Proses pelayanan yang secara langsung berkaitan dengan persepsi kualitas  
merupakan zona toleransi kedua dan dapat muncul pelayanan  kurang memadai, 
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selanjutnya menuju kepada performa yang memadai. Zona ketiga adalah status 
hasil yang menunjukkan pelanggan kecewa, pelanggan yang puas atau pelanggan 
yang gembira (Kennedy dan Thirkell, 1988,)  

Temuan Johnston (1995) menunjukkan bahwa manajer pemasaran 
memainkan peranan penting dalam mempengaruhi ekpektasi praperforma, 
manajer operasional dapat memainkan peranan utama dalam mengatur persepsi 
pelanggan selama pemberian pelayanan. Konsep zona toleransi ini sangat 
berguna, ketika perusahaan mencoba memahami variabilitas ekspektasi dan 
persepsi pelayanan konsumen sebagaimana kepuasan pelanggan. Oleh karena itu 
zona-zona ini dapat digunakan sebagai perangkat diagnostik bernilai untuk 
menentukan kualitas pelayanan yang dipersepsikan konsumen (Kettingger dan 
Lee 2005; Liljander dan Stranvinsvik 1993; Pasurahman dkk, 1994). 

 

 
 

3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspektasi Pelanggan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Customer Expectation 
dapat diklasifikasikan dalam 10 determinan (Zeithaml, et al 2017) 
1. Personal needs. Kebutuhan mendasar yang dirasakan seseorang bagi 

kesejahteraannya juga sangat menentukan ekspektasinya. Kebutuhan 
personal meliputi kebutuhan fisik, sosial dan psikologis.  

2. Personal service philosophy yakni sikap dasar konsumen yang mendasari 
tentang harapan layanan tertinggi dan perilaku penyedia layanan yang tepat. 

3. Derived Service Expectations yaitu ketika ekspektasi pelanggan didorong 
oleh orang atau kelompok orang lain. 
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Gambar: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Layanan yang Diinginkan  

(Zeithaml dkk , 2017) 

 
4. Perceived service alternatives. Merupakan persepsi pelanggan terhadap 

tingkat layanan perusahaan lain sejenis. Jika konsumen memiliki beberapa 
alternatif, maka harapannya terhadap produk tertentu cenderung akan 
semakin besar.  

5. Situational factor.  Faktor situasional terdiri atas segala kemungkinan yang 
bisa mempengaruhi produk, yang berada diluar kendali perusahaan.  

6. Predicted service, prediksi yang dibuat oleh pelanggan tentang apa yang 
mungkin terjadi selama transaksi atau pertukaran yang akan datang. Prediksi 
kinerja layanan menyiratkan beberapa perhitungan objektif probabilitas 
kinerja atau perkiraan tingkat kinerja layanan yang diantisipasi.  

7. Explicit service promises. Faktor ini merupakan pernyataan atau janji 
(secara personal maupun nonpersonal) organisasi tentang layanannya atas 
produk kepada para pelanggan.  

8. Implicit service promises. Faktor ini menyangkut petunjuk (clues) berkaitan 
dengan layanan,  yang memberikan kesimpulan atau gambaran bagi 
pelanggan tentang produk seperti apa yang seharusnya diterimanya 

9. Word of mouth.  Word of mouth merupakan pernyataan (secara personal 
maupun nonpersonal) yang disampaikan oleh orang lain selain penyedia 
layanan kepada pelanggan.  

10. Past experience. Pengalaman masa lampau meliputi hal-hal yang telah 
dipelajari atau diketahui pelanggan dari yang diterimanya dari masa lalu.  
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Gambar. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Layanan yang Memadai 

 

 
 

Gambar. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Layanan yang  
Diinginkan dan Diprediksi 
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Tabel Strategy Insight   
Cara memenuhi Harapan Pelanggan 

  
Kebutuhan pribadi 

(Personal needs)    
a. Mendidik pelanggan mengenai cara layanan memenuhi 

kebutuhan mereka  
Filosofi layanan pribadi 

(Personal service 
philosophy)      

a. Menggunakan riset pasar untuk menggambarkan 
filosofi layanan pelanggan pribadi dan menggunakan 
informasi ini dalam merancang layanan  

Ekspektasi layanan 
turunan (Derived service 

expectations) 
 

a. Menggunakan riset pasar untuk menggali harapan dan 
keinginan konsumen, Kemudian focus pada  strategi 
periklanan dan pemasaran yang mempengaruhi 
layanan dan  kepuasan pelanggan.  

Faktor situasional  
(Situational factors) 

a. Meningkatkan kapasitas penyampaian layanan selama 
periode puncak atau dalam keadaan darurat.  

b. Menggunakan jaminan layanan untuk meyakinkan 
pelanggan tentang pemulihan layanan terlepas dari 
faktor situasional yang terjadi  

Layanan yang bisa 
diprediksi (Predicted 

service) 

a. Memberitahukan kepada pelanggan bila waktu layanan 
lebih lama dari perkiraan yang biasanya  

Janji layanan eksplisit 
(Explicit service promises) 

a. Membuat janji yang realistis dan akurat yang 
mencerminkan layanan yang sebenarnya  

b. Meminta konsumen untuk memberikan umpan balik 
mengenai ketepatan janji yang dibuat dalam iklan dan 
penjualan pribadi  

c. Menghindari perang harga atau iklan dengan pesaing 
yang dapat meningkatkan ekpektasi pelanggan yang 
tak dapat dipenuhi perusahaan  

d. Memberikan garansi resmi kepada pelanggan  
Janji layanan tersirat 

(Implicit service 
promises) 

a. Memastikan bahwa service yang diberikan sesuai 
dengan yang dijanjikan  

b. Memastikan bahwa harga premium yang ditawarkan 
kepada pelanggan sesuai dengan tingkat atribut 
layanan yang diberikan kepada perusahaan   

Komunikasi dari mulut 
ke mulut (Word-of-mouth 

communications) 

a. Menggunakan testimonial dan pemimpin opini melalui 
WOM  

b. Mengidentifikasi influencer dan pemimpin opini   dan 
Memusatkan layanan dan upaya pemsaran melalui 
mereka   

c.  Mendorong pelanggan lama untuk mengatakan hal 
positif mengenai layanan atau membuat ulasan positif 
melalui media social  

Pengalaman masa lalu 
(Past experience) 

a. Mengunakan riset pemasaran untuk menyusun profil 
pengalaman pelanggan berdasarkan layanan serupa  

Sumber: Zeithaml dkk (2017) 

 
Menurut Parasuraman, Berry, dan Zeithaml (1991) ada beberapa hal yang 

diharapkan konsumen dapat disediakan oleh perusahaan jasa yakni Knowledge 
and attitude (Competency), Penjelasan (Explanations), menghormati (Respect), 
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kebersihan (Hygiene), fleksibilitas (Flexibility), urgensi (Urgency),  konsistensi 
(Consistency), bebas ganguan (Hassle-free), kecepatan (Promptness),  Kemampuan 
seseorang di dalam melakukan sesuatu (Competence) , keadilan (Fairness), dan  
empati (Empathy) 

 
The Basics Service Customers Want  

Expectation What This Means to the 
Customer 

Illustrative Service Provider 
Behaviors 

Competency   
 

"Saya ingin semuanya 
ditangani dengan benar 
untuk pertama kalinya."  

Repairman: memperbaiki yang rusak 
dengan benar sehingga tidak rusak lagi 
seminggu  

"Saya berharap mereka 
tahu bagaimana ini 
bekerja."  

Agen Perjalanan: Menginformasikan 
kepada wisatawan mengenai 
persyaratan visa untuk setiap negara 
yang akan dikunjungi 

Explanations "" Saya ingin tahu apa 
yang sedang terjadi." 
 

Agen Penumpang Airline: Memberikan 
penumpang update status penerbangan 
tertunda. 

"Saya ingin tahu 
bagaimana ini bekerja."  

Agen Asuransi: Jelas menjelaskan 
kebijakan dan menjawab semua 
pertanyaan yang dimiliki pelanggan 
tentang apa yang (atau tidak) ditutupi. 

Respect "Saya ingin merasa 
seperti pelanggan yang 
berharga."  

"Manajer Desk Hotel: mendengarkan 
keluhan dan kekhawatiran tamu 
tentang kamarnya dan segera 
bertindak mengantispasi kekhawatiran 
dan memperbaiki keluhan 

Hygiene "Saya ingin fasilitasnya 
bersih dan terjaga 
dengan baik." 
 

Manajer Restoran: memeriksa secara 
berkala  area makan dan 
membersihkannya sesuai kebutuhan. 

"Saya berharap rumah 
saya tetap bersih saat 
mereka bekerja 

Tukang ledeng: memakai penutup 
sepatu pelindung saat masuk dan 
berjalan melalui rumah pelanggan. 

Flexibility "Saya ingin mereka bisa 
mengakomodasi situasi 
saya. 

Instruktur Golf: memberikan pelajaran 
konkuren untuk pelanggan dan 
putrinya 

"Saya berharap mereka 
bisa flexible sedikit 
terhadap peraturan  

Perwakilan Layanan Kartu Kredit: 
memeriksa riwayat pembayaran 
pelanggan dan melepaskan biaya 
keterlambatan pembayaran jika ini 
bukan kejadian biasa. 

Urgency "Saya berharap situasi 
saya dianggap serius dan 
ditangani dengan cepat." 
 

Forklift Service Manager: mengatur 
suku cadang pengganti untuk segera 
dikirim dan dipasang untuk klien. 

Consistency "Saya berharap bisa 
menerima tingkat 

Dry Cleaner: memberikan tingkat 
kebersihan yang sama setiap saat. 



Bab III: Customer Expectations of Service 

 

- 46 - 

Expectation What This Means to the 
Customer 

Illustrative Service Provider 
Behaviors 

pelayanan yang sama 
setiap saat." 

Hassle-free  "Saya ingin prosesnya 
menjadi sederhana dan 
mudah bagi saya. 

Teknisi computer : Melakukan  Tune-
up lengkap komputer laptop dan 
menginstal pembaruan perangkat 
lunak yang diperlukan tanpa 
memerlukan masukan tambahan dari 
pelanggan 

Promptness    
   

"Saya tidak ingin 
menunggu lama untuk 
dilayani 

Teller :  Minta bantuan / bantuan 
tambahan dari staf di ruang belakang 
saat pelanggan berkembang lebih dari 
enam. 

Competence  "Saya ingin memastikan 
bahwa mereka tahu apa 
yang mereka lakukan."  

Auto Service Repairman: menjelaskan 
apa yang telah dilakukan pada 
kendaraan dan menunjukkan apa yang 
salah dengan bagian-bagian lama. 
Penjahit: menjelaskan proses dalam 
mengubah ukuran dan mengubah 
pakaian saat pelanggan hadir di toko. 

Fairness "Saya berharap bisa 
menerima perlakuan 
yang sama seperti 
pelanggan lainnya." 
 

Agen Sewa Mobil: menghormati 
reservasi pelanggan dengan 
memastikan ketersedian mobil 
untuknya bahkan jika dia berasal dari 
luar kota atau pelanggan pertama kali. 

Empathy "Saya ingin mereka 
menempatkan diri sesuai 
situasi pelanggan.  

Petugas Ritel: "Saya menyesal telah 
mengalaminya" dan akan berusaha 
untuk membantu 

 Saya berharap mereka 
bisa melihat sesuatu dari 
sudut pandang saya 

Petugas : saya memahami kondisinya 
dan berusaha memberikan solusi 
terbaik 

Source: diadaptasi dari “Understanding Customer Expectations of Service” by A. 
Parasuraman, L.L. Berry, and V.A. Zeithaml, Sloan Management Review 32 (Spring 1991), pp. 
39–48. 

 
3.4. Mengelola Ekspektasi Pelanggan 

Saat ini, inovasi baru muncul setiap jam, dari seluruh penjuru dunia. 
Inovasi ini didorong oleh demokratisasi yang luar biasa dan globalisasi alat-alat 
inovasi dan manufaktur, mulai dari crowdfunding hingga ke pencetakan 3D dan 
toko aplikasi. Revolusi ini telah menempatkan kekuatan kreatif yang sangat besar 
di tangan orang-orang di seluruh dunia, memastikan bahwa yang terbaik dapat 
datang dari mana saja, dan secara radikal mengubah persepsi tentang siapa yang 
bisa menjadi inovator.  Pasar dipenuhi dengan lebih banyak ide-ide baru, 
pendatang baru, dan menawarkan layanan yang lebih efisien. 
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Banyak bisnis yang harus tersingkir dari persaingan karena tidak mampu 
memenuhi harapan pelanggan. Perusahaan papan atas seperti Kodak, Sony-
Ericson, Nokia, Yahoo, Research in Motion (blackberry) di paksa mundur karena 
dianggap tidak mampu memenuhi harapan konsumen. Studi menunjukkan rata-
rata umur perusahaan semakin pendek dari 61 tahun (1995) menjadi hanya 17 
tahun. Hal ini disebabkan kemampuan bisnis tidak cukup untuk mengejar kurva 
ekspektasi pelanggan yang terus meningkat.  Sayangnya ekspektasi konsumen 
kadang-kadang bisa tampak sebagai substansi yang tidak berwujud, sulit dilihat, 
bahkan lebih sulit untuk diukur.  

Menurut Masson (2017) dkk harapan pelanggan dibangun di atas tiga 
rangkaian konvergensi yakni peningkatan kualitas, dampak positif, dan ekspresi 
pribadi.  

 
(1) Peningkatan Kualitas (Raising quality) 

 Munculnya berbagai perusahaan pendatang baru dengan kemampuan dan 
kecepatan memenuhi harapan pelanggan akan produk dan layanan baru membuat 
market leader menjadi keteteran, bisa kita lihat bagaimana  para pendatang baru 
seperti Gojek, traveloka, OVO, tokopedia, bukalapak, mendisrupsi pasar. 
Ekspektasi pelanggan akan  terus meningkat bahkan tidak pernah puas dengan apa 
yang telah mereka miliki atau yang telah ditawarkan perusahaan. Pelanggan akan 
selalu mencari perusahaan yang bisa memberikan value seperti opsi yang lebih 
baru, lebih cepat, lebih terjangkau, lebih mengasyikkan, lebih menarik. Atau 
pengalaman baru dalam mencari pilihan terbaik yang tersedia. 

Saat ini konsumen semakin cerdas. Di era digital, pelanggan menyukai 
transparansi.  Pelanggan lebih memilih Grab atau Gojek karena dianggap lebih 
transparan mengenai ongkos dan jarak dibandingkan bluebird. Pelanggan akan 
meninggalkan bisnis buruk yang tidak transparan dalam hal rantai pasokan, 
sumber bahan baku. Pelanggan juga akan memperhatikan review, rekomendasi 
atau membaca pengalaman pelanggan lainnya ketika ingin mencari hotel atau jasa 
lainnya. Kasus pizza Domino di Amerika serikat berhasil bersaing dengan 
memanfaatkan transparansi informasi dalam hal rantai pasokan, bahan baku dan 
proses masukan di dapur restoran. Patrick Doyle, CEO, Domino's Pizza  
menyatakan kami jujur dan terbuka dengan masalah produk kami. Kami akan 
mengatasinya secara langsung.  
 
(2) Dampak positif (Positive Impact) 

Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu memenuhi 
ekspektasi pelanggan. permintaan pelanggan juga semakin meningkat. Hal ini 
disebabkan karena perusahaan mampu memberikan dampak positif dalam 
kehidupan pelanggan. Pelanggan merasa nyaman dan aman menggunakan 
layanan yang ditawarkan, merasa terbantu dan merasakan pengalaman yang 
berkesan.  
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Misalnya Tesla Motors telah menjadi salah satu merek ikonik. Produk Tesla 
membebaskan rasa bersalah konsumen atas dampak negatif terhadap lingkungan, 
sosial, dan kesehatan namun disisi lain mereka juga memberikan kesenangan dan 
kegembiraan pada produknya yang sporty.  Patagonia. produsen pakaian luar 
ruang (outdoor) memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang 
menempatkan aktivitasnya menjaga lingkungan dan sosial. Pendiri Patagonia, 
Yvon Chouinard, menyatakan misi perusahaan adalah yaitu untuk "membangun 
produk terbaik, tidak menimbulkan bahaya yang tidak perlu, menggunakan bisnis 
untuk menginspirasi dan mengimplementasikan solusi untuk krisis lingkungan. 
Hasilnya pendapatan perusahaan ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kasus 
ini menunjukkan bahwa pelanggan mengharapkan perusahaan lebih dapat 
dipercaya, beretika, memiliki keperdulian sosial yang lebih tinggi terhadap 
lingkungan, tidak mengeksploitasi pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang 
baik serta praktik-praktik yang lebih etis dan berkelanjutan meningkatkan 
harapan konsumen. 
 
(3) Ekspresi Pribadi (Personal  Expression)  

 Pelanggan berharap perusahaan (merek) yang digunakan dapat 
meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka juga berharap produk/layanan 
sesuai dengan budaya dan karakter mereka. Mereka ingin waktu dan uang yang 
mereka habiskan dapat membantu menjadi orang yang mereka inginkan, lebih 
meningkatkan percaya diri. Ciri-ciri pelanggan yang Mindfulness, FOMO (Fear of 
Missing Out), high-quality, creative, user-generated content adalah manifestasi dari 
meningkatnya ekspektasi bahwa konsumsi akan menghasilkan perbaikan pribadi. 
Dalam masyarakat konsumen dewasa ini, pengambilan keputusan atas produk dan 
layanan, dan pengalaman baru menjadi terkait erat dengan identitas. Melalui 
konsumsi konsumen mengejar peningkatan diri (fisik, mental, emosional, 
spiritual) yang dapat membantu mereka berubah menjadi diri ideal mereka. 
Ekspresi Pribadi adalah bagian integral dari budaya dan kehidupan sehari-hari. 
Apple diekspresikan dengan slogan “Think Different”. Nike diekspresikan dengan 
komitmen yang serius. Hush Pupies diekspresikan dengan kegembiraan, 
kenyamanan, gaya yang tidak berpura-pura. Dell diekspresikan dengan 
Akuntabilitas. Bagaimana dengan merek anda? 
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BAB IV 

CUSTOMER PERCEPTIONS  

OF SERVICE 

 
 
 
4.1. Persepsi Pelanggan 

Perception is more important than reality begitu ungkapan yang sering kita 
dengar. Persepsi (dari bahasa Latin perceptio, percipio) adalah tindakan 
menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan 
gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal 
dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ 
pengindra. 

Mengetahui dan membentuk persepsi konsumen sangatlah penting untuk 
menyusun strategi pemasaran. Karena setiap konsumen memiliki cara pandang 
yang berbeda-beda terhadap suatu layanan apakah layanan tersebut baik atau 
buruk secara kualitas, harga, dan manfaat sebelum akhirnya ia mengambil 
keputusan pembelian. Oleh karena itu, marketer harus menyadari perbedaan 
tersebut agar dapat menyesuaikan stimuli pemasaran  dengan persepsi konsumen 
sehingga sesuai dengan segmen yang ditargetkan.  

Menurut shiffman dan kanuk (1997) persepsi akan sesuatu berasal dari 
interaksi antara dua jenis faktor : (1). Faktor stimulus, yaitu karakteristik secara 
fisik seperti ukuran, berat, warna atau bentuk. Faktor ini akan mampu 
menciptakan suatu rangsangan (stimulus) pada indra manusia, sehingga mampu 
menciptakan sesuatu persepsi mengenai produk/layanan yang dilihatnya. (2) 
Faktor individu, yang termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada panca indra 
akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan dorongan utama serta 
harapan dari individu itu sendiri. 

Stephens (2017) menyatakan apa yang kita rasakan akan bergantung pada 
apa yang kita ketahui dan harapkan, dan kita tunduk pada bias sistematis. Kita 
tidak harus mewaspadai stimulus (penglihatan, suara, dll.) untuk mengaktifkan 
area otak yang mengatur kognisi, pengaruh, atau perilaku kita. Indera akan bekerja 
bersama untuk membantu kita membangun interpretasi yang koheren tentang 
lingkungan kita dan tempat kita di dalamnya. Branding (logo, kemasan, tampilan 
akan mempengaruhi kognisi, pengaruh, dan perilaku konsumen. 

Layanan yang dipersepsikan memiliki kualitas adalah layanan yang 
memiliki kesesuaian dengan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen, dan 
secara konstan dapat memenuhi kepuasan. Konsep persepsi pelanggan dibangun 
oleh pengalaman pelanggan.  Bagaimana pelanggan melihat layanan yang 
tawarkan kepada mereka? Apakah pelanggan benar-benar puas dengan 
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pengalaman yang mereka rasakan?. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan 
sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas jasa akan dipersepsikan baik dan 
memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas 
jasa dipersepsikan sebagai kualitas jasa yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang 
diterima lebih rendah daripada yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan 
buruk. Persepsi merupakan proses seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap 
setiap bentuk fisik dan visual yang dapat mempengaruhi tanggapan 

Bagi perusahan-perusahan yang mapan pasti akan melakukan Survey 
Customer Satisfaction untuk mengetahui persepsi pelanggan terhadap pelayanan 
yang diberikan oleh perusahaan. Untuk membuat sebuah survey dibutuhkan 
waktu, tenaga dan biaya. Biasanya hal ini menjadi kendala bagi perusahaan kecil. 
Untuk itu perusahaan harus bisa melatih karyawannya agar bisa memenuhi 
harapan pelanggan. Misalnya dengan memberi kesempatan kepada pelanggan 
untuk berbicara dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan masukan 
terhadap produk/layanan yang diberikan.  

Berkomunikasi dengan pelanggan akan memberikan banyak manfaat bagi 
perusahaan, misalnya (a) Menunjukkan bahwa perusahaan sangat terbuka 
terhadap masukan dan saran. (b) Mendapatkan informasi yang menjadi 
kebutuhan dan harapan pelanggan. (c) Melatih diri karyawan untuk 
memperhatikan pelanggan sebagai pemberi kontribusi utama bagi bisnis 
perusahaan. (d) Dengan informasi yang didapatkan, memudahkan perusahaan 
untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas produk/layanan sesuai 
dengan kebutuhan pelanggan. (e) Memberikan nilai positif kepada perusahaan 
karena memiliki wakil-wakil yang dapat memahami pelanggan dengan baik. (f) 
Menunjukkan kesungguhan perusahaan. 

Persepsi pelayanan dapat ditetapkan sebagai pelayanan global melalui 
sikap konsumen yang berkaitan dengan superioritas dalam pelayanan (Oliver 
1991; Pasuraman dkk, 1988). Kepuasan pelanggan merupakan faktor utama 
dalam menilai kualitas pelayanan, dimana konsumen menilai kinerja pelayanan 
yang diterima dan yang dirasakan secara langsung terhadap suatu pelayanan 
(Cronin dan Tailor, 1992). 

Zeithaml dkk (2017) menyebutkan ada beberapa pertanyaan yang perlu 
dijawab dalam mengelola persepsi konsumen :    

 Bagaimana pelanggan memandang layanan?  
 Bagaimana penilaian mereka terhadap kualitas layanan yang diberikan?  
 Apakah mereka puas terhadap kualitas layanan?  

 
Persepsi selalu dianggap relatif terhadap harapan, Karena harapan bersifat 

dinamis, evaluasi juga dapat berubah seiring berjalannya waktu artinya apa yang 
dianggap layanan berkualitas atau hal-hal yang memuaskan pelanggan saat ini 
mungkin besok akan berbeda 
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Gambar. Customer Perceptions of  Quality and Customer Satisfaction 

Sumber: Zeithaml dkk (2017) 

 
Cronin dan Taylor (1992).  Mendiferensiasikan antara ekspektasi 

pelayanan dan persepsi pelayanan. Ekpektasi pelayanan merupakan kombinasi 
prediksi antara harapan dan kenyataan yang diterima pelanggan dan terjadi 
selama transaksi pembelian pelayanan. Wirtz dan Lovelock (2018) 
mengemukakan bahwa bisnis jasa dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri 
dari sistem operasi jasa dan sistem penyampaian jasa. Suatu sistem, bisnis jasa 
terdiri dari sistem operasi jasa, dan sistem penyampaian jasa yang merupakan 
bagian-bagian yang dapat dilihat oleh konsumen yaitu lingkungan fisik dan kontak 
langsung, dan bagian yang tidak terlihat oleh konsumen dianggap sebagai kegiatan 
teknis inti, bahkan yang keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen, tapi dapat 
dirasakan hasil kegiatannya.     
 

4.2. Mengapa Persepsi Pelanggan itu Penting? 

Pelanggan yang berbeda dapat merasakan layanan yang sama dengan cara 
yang berbeda. Persepsi pelanggan terhadap penawaran bahkan mungkin 
menyimpang dari apa yang diinginkan oleh perusahaan. Hal ini dapat 
menyebabkan masalah serius bagi perusahaan. Jika persepsi pelanggan terhadap 
jasa yang ditawarkan kurang baik maka sulit bagi perusahaan mendapat 
kesempatan kedua untuk memberi kesan yang lebih baik. Perusahaan juga akan 
sulit menarik pelanggan potensial yang baru jika perusahaan memiliki image yang 
kurang baik.  
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Kompetisi ekonomi global saat ini semakin ketat. Penawaran kompetitif  
meningkat karena globalisasi produksi, sumber, logistik dan akses terhadap 
informasi. Banyak perusahaan akan menghadapi ancaman persaingan dari 
pendatang baru. Karena perbedaan jasa layanan akan sulit dibedakan ditengah 
ekonomi peniruan (copycat economy).  Perusahaan akan mencoba menarik 
perhatian pelanggan melalui pengurangan harga dan peningkatan layanan. 
Perilaku pelanggan menjadi lebih kompleks serta semakin peka terhadap harga 
seperti mencari barang murah atau diskon. Di sisi lain mereka ingin menikmati 
barang bermerek dan barang mewah. Harapan pelanggan juga meningkat 
terhadap layanan yang diberikan perusahaan. Situasi ini menyebabkan semakin 
sulit untuk membedakan layanan dengan kategori tradisional seperti harga, 
kualitas, fungsi dll. Hubungan antara pelanggan dan perusahaan menjadi peluang 
yang signifikan untuk membangun keunggulan kompetitif bagi perusahaan. 
Pengalaman yang dirasakan pelanggan dalam berbagai interaksi dengan 
perusahaan (mis. seberapa cepat, mudah, efisien, dan dapat diandalkan 
prosesnya) yang dapat membuat atau menghancurkan hubungan.  

 Berbagai lembaga dan konsultan melakukan ranking merek untuk 
membantu konsumen menilai kinerja perusahaan. Interbrand misalya 
mendasarkan penilaian keseluruhan merek pada kinerja kompetitif dan keuangan 
serta peran yang dimainkan merek dalam keputusan pembelian konsumen. Untuk 
mencapai status sebagai salah satu Merek Global Terbaik, sebuah merek harus ada 
di setidaknya tiga benua utama, menghasilkan setidaknya 30 persen dari 
pendapatannya di luar batas nasional, dan diketahui di luar tempat dipasarkan. 
Laporan tahunan Interbrand 2018 Best Global Brands mengumumkan Apple, 
Google, dan Amazon adalah tiga merek paling berharga di dunia, mengalahkan 97 
merek lain dari berbagai sektor di seluruh dunia. 

 Selama 6 tahun berturut-turut hingga 2018, Apple dan Google memegang 
posisi teratas. Nilai merek Apple (214,480 juta dollar AS), nilai merek Google 
(155,506 juta dollar AS) . Amazon (100 juta dolar), Microsoft (92,715 juta dollar 
AS). Coca-Cola (66,341 juta dollar AS), Samsung ( 59,890 juta dollar AS), Toyota 
(53,404 dollar AS), Mercedes-Benz (48,601 juta dollar AS), Facebook (45,168 juta 
dollar AS) dan McDonald's (43.417 juta dollar AS) .  Menurut CEO Global 
Interbrand,  Charles Trevail,  Merek-merek yang tumbuh paling cepat adalah 
mereka yang secara intuitif memahami pelanggan mereka dan membuat inovasi 
yang ikonik dan berani serta menyenangkan serta menyajikan layanan dengan 
cara baru. Hasil studi kinerja atau ranking dari berbagai lembaga yang kredibel 
akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian. 

Persepsi pelanggan dipengaruhi oleh berbagai faktor.  Keseluruhan proses 
pelayanan dan interaksi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Persepsi pelanggan bersifat dinamis. Semakin banyak pengalaman yang 
terakumulasi maka semakin banyak persepsi pelanggan yang menilai berdasarkan 
fakta.  Selain itu jika keadaan pelanggan berubah, kebutuhan dan preferensi 
mereka sering kali berubah juga.  
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Gambar.  Pengalaman konsumen membeli mobil 
https://v12data.com/customerjourneycarpurchase/ 

 
Di lingkungan eksternal, adanya penawaran baru dari pesaing maka 

pelanggan akan membandingkan layanan yang telah diterimanya. Konsekuensi ini 
akan merubah persepsi pelanggan tentang penawaran terbaik. opini publik 
terhadap isu-isu tertentu juga bisa mengubah persepsi konsumen. Tren mode juga 
bisa mengubah persepsi konsumen. selain itu Peningkatan pangsa pasar juga 
dapat memberi efek positif terhadap persepsi pelanggan.  

Meningkatnya pangsa pasar dapat mengirimkan sinyal positif sebagai 
indikator kualitas unggul perusahaan yang diakui oleh banyak pelanggan lainnya. 
Efek ini sangat kuat untuk layanan dengan harga premium. Pelanggan biasanya 
berasumsi bahwa layanan yang memiliki kualitas luar biasa akan mendapatkan 
kesuksesan pasar. Perusahaan juga menawarkan banyak manfaat emosional 
positif melalui layanan yang diberikan. Disisi lain terjadi efek negatif dari 
meningkatnya pangsa pasar terhadap persepsi pelanggan. misalnya untuk produk 
premium dan mewah, pelanggan akan merasa kehilangan eksklusivitas terhadap 
layanan dan menganggapnya menjadi kurang berharga. Selain itu kualitas layanan 
mungkin akan terganggu jika dikonsumsi oleh peningkatan jumlah pengguna. 
Akibatnya pelanggan bisa beralih ke pesaing lainnya 

 
4.3. Persepsi Kualitas Pelayanan  

Perusahaan yang ingin berkembang dan selalu bertahan harus dapat 
memberikan kepada para pelanggan produk baik barang maupun jasa yang 
bermutu lebih baik, harga bersaing, penyerahan lebih cepat, dan pelayanan yang 
lebih baik dari pada pesaing. Untuk memenuhi kepuasan pelanggan pada industri 
jasa, kualitas pelayanan penting dikelola perusahaan dengan baik. Kualitas 
pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 
tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Proses mengevaluasi suatu layanan (jasa) lebih kompleks bila 
dibandingkan dengan mengevaluasi suatu produk. Karena Produk berwujud maka 
cacatnya dapat dideteksi, fungsinya dinilai dan daya tahannyadapat dibandingkan. 
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Sebaliknya, layanan pertama kali dibeli dan kemudian diproduksi dan dikonsumsi 
bersamaan, dan kemudian terjadi kemungkinan ketidaksesuaian yang diharapkan 
dan dialami.  Model kualitas muncul pada akhir 1970-an, sebagai hasil dari banyak 
penelitian yang mengusulkan konsep, operasionalisasi dan sistematisasi untuk 
layanan berkualitas. Esai pertama mengenai topik kualitas dalam pelayanan mulai 
dari perbandingan antara apa yang pengguna anggap harus ditawarkan oleh 
penyedia jasa dan apa yang sebenarnya ditawarkannya. Selanjutnya, kualitas 
layanan dapat dianggap sebagai rasio tingkat efektivitas pelayanan dan harapan 
pengguna. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas layanan perusahaan 
jasa harus memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna secara efektif (Zeithaml 
dan Parasuraman, 1990). 

Kualitas didefinisikan sebagai "fitness for use" (Juran, 1974) dalam 
pendekatan berbasis pengguna dan "kesesuaian dengan persyaratan" (Crosby, 
1979) di bidang pendekatan manufaktur. Ada lima pendekatan utama yang 
mengidentifikasi definisi kualitas (Garvin, 1984): (1) pendekatan filsafat yang 
transenden; (2) produk berbasis pendekatan ekonomi; (3) pendekatan berbasis 
pengguna ekonomi, pemasaran, dan manajemen operasi; (4) pendekatan berbasis 
manufaktur dan (5) pendekatan berbasis nilai manajemen operasi. Kualitas 
pelayanan dinilai sebagai keseluruhan harga, kualitas pelayanan memiliki gap 
antara dimensi kualitas yang diberikan dengan yang diharapkan oleh konsumen. 
Parasuraman dkk (1994) mengemukakan bahwa konsumen lebih memiliki 
kesulitan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan jasa dari pada kualitas 
pelayanan produk. Persepsi kualitas pelayanan adalah hasil perbandingan 
penghargaan konsumen dengan performa pelayanan yang dirasakan. Evaluasi 
kualitas tidak berdasarkan pada pelayanan tetapi atas proses pemberian 
pelayanan itu sendiri. Kualitas pelayanan yang dirasakan merupakan hasil 
perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang 
dirasakan (Bery 1990).    

Sasser dkk. (1978) mendefinisikan faktor-faktor yang meningkatkan 
tingkat kualitas layanan seperti keamanan, konsistensi, sikap, kelengkapan, 
kondisi, ketersediaan, dan pelatihan pelayanan, penyedia layanan. Selain itu, 
kualitas fisik, kualitas interaktif, dan kualitas perusahaan juga terpengaruh tingkat 
kualitas layanan (Lehtinen dan Lehtinen, 1982). Leihtinen dan Lewis (1990) 
menyebutkan bahwa kualitas pelayanan terdapat tiga dimensi antara lain (1) 
kualitas fisik yang merepresentasikan aspek-aspek fisik pelayanan (2) kualitas 
korporasi mengekpresikan image perusahaan pelayanan (3) kualitas interaksi 
yang dihasilkan dari interaksi antara staff pelayanan dengan konsumen itu sendiri.   

Selanjutnya Grönroos (1984) mengembangkan model kualitas layanan 
pertama dan diukur berdasarkan kualitas layanan yang dirasakan pada uji metode 
kualitatif. Kualitas Jasa Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 
dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 
keinginan.Kualitas teknis, kualitas fungsional, dan citra perusahaan digunakan 
dalam model sebagai dimensi kualitas layanan.  
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Total Perceiveid Quality, Gronross (1984) 

 
1.  Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output 

(keluaran) dengan jasa yang diterima pelanggan. Technical quality terdiri dari 
(a) Search quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum 
membeli misalnya harga. (b) Experience quality, yaitu kualitas yang hanya bisa 
dievaluasi pelanggan setelah membeli atau mengkonsumsi jasa misalnya 
ketepatan waktu, kecepatan pelayanan. (c). Credence quality, yaitu kualitas 
yang sukar dievaluasi pelanggan meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa, 
Kualitas teknis adalah tentang evaluasi pelanggan tentang layanan ini. 
Kualitas tehnis ditentukan melalui jawaban atas pertanyaan apa yang 
diperoleh konsumen. 

2.  Functional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 
penyampaian suatu jasa. Dimensi Kualitas fungsional dianggap lebih penting 
untuk persepsi konsumen dan diferensiasi layanan dibandingkan kualitas 
teknis. Kualitas fungsional lebih menekankan pada “bagaimana” pelayanan itu 
diberikan kepada konsumen, hal ini lebih menekankan pada cara interaksi 
antara konsumen dengan penyedia layanan dengan demikian kualitas 
fungsional akan dapat meningkatkan nilai pelanggan sehingga menjadi 
keunggulan kompetitif perusahaan.  

3.  Corporate image, yaitu profil, citra umum, dan daya tarik khusus suatu 
perusahaan.   Citra perusahaan memiliki dampak positif terhadap persepsi 
pelanggan. Zeithaml and Bitner (1996) mendefinisikan citra sebagai kesan 
terhadap suatu  produk, atau merek dari suatu perusahaan yang disimpan 
dalam ingatan seseorang atau kelompok yang dihasilkan melalui pengalaman 
di masa yang lampau.  Dengan demikian apabila pengalaman dari layanan 
yang diterima oleh konsumen itu baik, akan membentuk citra yang baik 
terhadap perusahaan tersebut, sebaliknya apabila layanan yang diterima itu 
jelek maka akan membentuk citra yang jelek pula. Citra suatu perusahaan bisa 
berubah-ubah dan bersifat dinamik karena dipengaruhi oleh banyak factor 



Bab IV: Customer Perceptions of Service 

 

- 56 - 

Rust dan Oliver (1994) mendukung pendapat Gronross (1984) dengan 
menyatakan tiga dimensi kualitas pelayanan yaitu (1) kualitas tehnis, (2) 
pemberian pelayanan atau kualitas fungsional, dan (3) lingkungan pelayanan. 
Selanjutnya Brady & Cronin (2001) menggunakan pandangan Rust dan Oliver 
(1994), dimana keseluruhan persepsi konsumen menegnai kualitas jasa 
didasarkan pada penilaian dilihat dari tiga model, yaitu: (a) Produk jasa (Service 
Product). (b) Penyampaian Jasa (Service Delivery) (c) Kualitas Lingkungan (Service 
Environment). 

 

 
 
Hasil pengembangan yang dilakukan oleh Brady & Cronin (2001) 

merupakan modifikasi dan penggabungan dari beberapa model yang diyakini 
dapat menunjukkan bahwa kualitas jasa dapat diukur dengan menggunakan 
konseptualisasi yang ada ke dalam sebuah kerangka komprehensif dan 
multidimensional yang memiliki basis teoritikal yang kuat. Dimana, Brady & 
Cronin (2001) telah menemukan model yang dapat mengukur kualitas jasa melalui 
persepsi konsumen dari jasa yang diberikan yakni (a) Kualitas Interaksi 
(Interaction Quality). Terdiri dari (attitude), perilaku (behavior), dan keahlian 
(expertise). (b) Kualitas Lingkungan Jasa (Service Environment Quality) terdiri dari 
kondisi lingkungan (ambient condition), desain (design), dan faktor sosial (social 
factor). (c) Kualitas Hasil (Outcome Quality), terdiri dari waktu menunggu (waiting 
time), bukti fisik (tangibles), valensi (valence). 

Pelanggan akan mengevaluasi setiap subdimensi untuk membentuk 
persepsinya terhadap dari masing-masing dari ketiga dimensi utama. Kemudian, 
persepsi ini akan menjadi persepsi kualitas jasa secara keseluruhan. Dengan kata 
lain, pelanggan membentuk persepsi kualitas jasanya berdasarkan evaluasi 
kinerja pada berbagai level dan mengombinasikan evaluasi tersebut guna 
menentukan persepsi kualitas jasa secara keseluruhan. Model Brady & Cronin 
(2001) akan lebih dijelaskan pada bab berikutnya. Karena model yang mereka 
kembangkan banyak digunakan oleh peneliti lainnya 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_v8WcoOnYAhVCX5QKHWwRDxQQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/228704416_fig1_Figure-23181-Gronroos-Model-of-Service-Quality&psig=AOvVaw2gfnPq6aLokhnZurxhTcaq&ust=1516630797888136
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Assessment of Service Quality in 
the Hotel Industry, sumber : Hung 
Che Wu & Yong Jae Ko (2013)  

Assessment of Service Quality in the 
Fast-Food Restaurant, Hung-Che 
Wu & Zurinawati Mohi (2015) 

 
Gronroos (1990) menyarankan bahwa sikap, perilaku, dan keahlian 

karyawan difaktorkan dalam taksiran kualitas jasa. Bitner (1990) menyatakan 
bahwa sikap dan perilaku jasa personal secara luas mempengaruhi persepsi 
konsumen yang selanjutnya digabungkan dengan evaluasi konsumen pada 
kualitas teknis dan lingkungan jasa untuk mendefinisikan kualitas jasa. 

Lingkungan jasa meliputi lingkungan internal (seperti orientasi 
pemasaran organisasi, organisasi jasa, akuisisi pelanggan baru, retensi pelanggan 
saat ini, dan internal marketing) dan lingkungan eksternal (ambient, ruang dan 
fungsi, serta elemen-elemen simbolik). Lingkungan jasa terdiri dari, Ambient yang 
mengacu pada aspek-aspek nonvisual, seperti temperatur, musik, dan aroma. 
Desain fasilitas meliputi layout atau arsitektur lingkungan dan bisa fungsional 
(praktikal) maupun estetis (menarik secara visual). Sedangkan faktor sosial 
berupa jumlah dan tipe orang yang ada dalam setting jasa, beserta perilaku 
mereka. 
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Dimensi kualitas hasil terdiri dari waktu tunggu, bukti fisik, dan valensi. 
Dalam model Brady & Cronin (2001), waktu tunggu yang diukur bukanlah waktu 
tunggu absolut, namun persepsi konsumen terhadap lamanya waktu menunggu 
penyampaian jasa. Secara metodologis, pengukuran waktu absolut secara ketat 
membutuhkan desain riset ekperimental dan bukan sekedar survei pelanggan. 
Bukti fisik (tangible evidence) mencerminkan fasilitas fisik yang relevan dalam 
jasa bersangkutan. Valensi (valence) mengacu pada atribut-atribut yang 
mempengaruhi keyakinan konsumen bahwa hasil jasa itu baik atau buruk, terlepas 
dari evaluasi mereka terhadap aspek lain dari pengalamannya. Riset Brady & 
Cronin (2001) menunjukkan bahwa banyak diantara faktor-faktor yang 
membentuk valensi hasil berada di luar kendali manajemen jasa, namun 
berdampak signifikan terhadap persepsi konsumen terhadap hasil jasa. 
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BAB V 

SERVICE QUALITY 

 
 
 
 

5.1. Konsep Servqual 

SERVQUAL merupakan model pengukuran gap kualitas pelayanan/jasa 
(service quality) yang diperkenalkan oleh Zeithaml, Parasuraman dan Berry pada 
tahun 1985 Berdasarkan papernya yang berrjudul ”A Conceptual Model of Service 
Quality and Its Implication for Future Research”.  Menurut mereka model servqual 
dimulai dari  Premis Lehtinen dan Lehtinen (1982) yang menyatakan bahwa 
kualitas layanan dihasilkan oleh  interaksi antara pelanggan dan elemen dalam 
organisasi layanan. Mereka menggunakan tiga dimensi kualitas: (1) kualitas fisik, 
yang mencakup aspek fisik layanan (mis.,Peralatan atau bangunan);  (2) kualitas 
perusahaan, yang melibatkan citra atau profil perusahaan; dan (3)  kualitas 
interaktif, yang berasal dari interaksi antara staf pelayanan dan pelanggan serta 
antara beberapa pelanggan dan pelanggan lainnya. Mereka selanjutnya 
membedakan antara kualitas yang terkait dengan proses pemberian layanan dan 
kualitas yang terkait dengan hasil layanan. 

Selanjutnya mereka melakukan pendekatan teori pemasaran berdasarkan 
(Deshpande 1983; Peter dan Olson 1983; Zaltman, LeMasters, dan Heffring 1982). 
Tehnik Wawancara mendalam digunakan untuk menggali para eksekutif di empat 
perusahaan layanan yang diakui secara nasional dan FGD terhadap 12 kelompok 
konsumen untuk mendapatkan perhatian tentang pertanyaan-pertanyaan berikut:  

a. Apa yang manajer perusahaan jasa anggap sebagai atribut utama layanan 
kualitas?  

b. Masalah dan tugas apa saja yang terlibat dalam memberikan layanan 
berkualitas tinggi? 

c. Apa yang konsumen anggap sebagai atribut utama kualitas layanan?  
d. Apakah ada perbedaan antara persepsi konsumen dan perusahaan jasa?  
e. Dapatkah persepsi konsumen dan pemasar digabungkan dalam model 

umum yang menjelaskan kualitas pelayanan dari sudut pandang 
konsumen 
 

5.2. Gap Analysis Model 

Model penelitian parasuraman dkk (1985) menghasilkan model GAP yang 
dikenal dengan istilah Gap Analysis Model yang berkaitan erat dengan model 
kepuasan pelanggan yang didasarkan pada attribute performance dana harapan 
(expectations). Gap dikenal dengan suatu kesenjangan. Dalam hal ini kualitas jasa 
yang diberikan sangat mempengaruhi kepuasan dari pelanggan sebuah 
perusahaan. Ada beberapa gap atau kesenjangan yang dapat menyebabkan 
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kegagalan dalam penyampaian jasa kepada pelanggan. Kesenjangan-kesenjangan 
yang ada antara lain : 

1) Gap 1 Customer expectation-management perceptions gap (Knowledge Gap) 
Gap antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen. Gap ini berarti 
bahwa pihak manajemen mempersepsikan ekspetasi pelanggan terhadap 
kualitas jasa secara tidak akurat. Beberapa kemungkinan penyebabnya 
antara lain adalah informasi yang didapatkan dari riset pasar dan analisis 
permintaan kurang akurat, interpretasi yang kurang akurat atas informasi 
mengenai ekspektasi pelanggan, tidak adanya analisis permintaan, dan 
buruknya aliran informasi ke atas dari staf kontak pelanggan ke pihak 
manajemen. 

2) Gap 2 Management perception-service quality specifications gap (Standards 
Gap) 
Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan 
spesifikasi kualitas jasa. Gap ini berarti bahwa spesifikasi kualitas jasa 
tidak konsisten dengan persepsi manajemen terhadap ekspektasi kualitas. 
Penyebabnya antara lain yaitu tidak adanya standar kinerja yang jelas, 
kesalahan perencanaan yang buruk, dan kurang penetapan tujuan utama 
yang jelas dalam organisasi. 

3) Gap 3 Service quality specifications-service delivery gap (Delivery Gap) 
Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Gap ini berarti 
bahwa spesifikasi kualitas jasa tidak terpenuhi oleh kinerja dalam proses 
produksi dan penyampaian jasa. Penyebabnya antara lain yaitu spesifikasi 
kualitas terlalu rumit dan kaku, kurang terlatihnya karyawan, spesifikasi 
tidak sejalan dengan budaya korporat yang ada, dan manajemen operasi 
jasa yang buruk. 

4) Gap 4  Service delivery-external communications gap (Communications Gap) 
Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Gap ini berarti 
janji-janji yang disampaikan melalui aktivitas komunikasi pemasaran tidak 
konsisten dengan jasa yang disampaikan kepada para pelanggan. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu perencanaan 
komunikasi pemasaran tidak terintegrasi dengan operasi jasa dan 
kurangnya koordinasi antara aktivitas pemasaran eksternal dan operasi 
jasa. 

5) Gap 5  Expected service-perceived service gap  (Service Gap) 
Gap antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan. Gap ini 
berarti bahwa jasa yang dipersepsikan tidak konsisten dengan jasa yang 
diharapkan. Gap ini bisa menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif, 
seperti kualitas buruk (negatively confirmed quality) dan masalah kualitas, 
komunikasi gethok tular yang negative, dampak negative terhadap citra 
korporat dan kehilangan pelanggan.  
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Gambar: GAP Analisis 

 
Selain kelima GAP tersebut Lovelock (1994) menambahkan celah keenam 

pada model tersebut sebagai GAP 6: Layanan Pengiriman dan Perceived Service, 
The Perceptions Gap. Menurut tanggapan peserta kelompok fokus, penilaian 
kualitas layanan tinggi dan rendah bergantung pada bagaimana konsumen 
merasakan kinerja layanan aktual dalam konteks apa yang mereka harapkan, dan 
GAP 5 menunjukkan kesenjangan layanan layanan yang diharapkan.  

Setelah pemodelan kesenjangan, penentu kualitas layanan yang digunakan 
konsumen saat menafsirkan kualitas dijelaskan. Berdasarkan wawancara 
mendalam dan FGD yang dilakukan oleh Parasuraman dkk (1985) di empat cabang 
pelayanan antara lain perbankan, perusahaan kartu kredit, broker saham dan jasa 
pelayanan alat rumah tangga. Mereka menyusun indicator awal dari dimensi 
servqual yakni  :  

1. Access, yaitu kemampuan melakukan pendekatan serta kemudahan 
kontak.  

2. Communication, yaitu memelihara pelanggan dengan memberi tahu 
secara lisan yang dapat mereka mengerti dan mendengarkan mereka  
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3. Competence, yaitu kepemilikan kemampuan yang diperlukan serta 
pengetahuan untuk memperbaiki layanan  

4. Courtesy, yaitu sopan santun/rasa hormat, kesopanan , penghargaan, 
pertimbangan, keakraban dari hubungan personal 

5.  Credibility, yaitu dapat dipercaya, diyakini, kejujuran dari penyedia jasa 
6.  Reliability, yaitu kemampuan kinerja yang dijanjikan dapat diandalkan 

dan kecepatan /ketelitian. 
7. Responsiveness, yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan dan 

penyediaan jasa secara cepat.  
8. Security, yaitu keamanan, bebas dari bahaya, resiko atau kesalahan  
9. Tangibles, yaitu tampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan dan bahan 

komunikasi  
10. Understanding the Customers, yaitu mengupayakan untuk mengetahui 

pelanggan dan kebutuhannya. 
 

 
 

Gambar Determinants of Perceived Service Quality 

 
Perkembangan selanjutnya parasuraman dkk (1988) dalama papernya 

yang berjudul SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer 
Perceptions of Service Quality, melakukan revisi dan menyederhanakan model 
pengukuran kualitas pelayanan (servqual) dari sepuluh dimensi dikerucutkan 
menjadi lima dimensi sebagai berikut:  1. Realibilitas; merujuk pada kemampuan 
organisasi untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan secara handal dan 
akurat. 2. Jaminan; merujuk kepada pengetahuan karyawan dan kemampuan 
mereka untuk menarik kepercayaan dan keyakinan pelanggan 3. Tangible; 
merujuk kepada lingkungan fisik organisasi seperti fasilitas perusahaan, 
perangkat dan material komunikasi 4. Empati; merujuk kepada kesediaan 
karyawan dan staff untuk menyediakan perhatian secara individu pada konsumen 
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5. Responsif; merujuk kepada kesediaan karyawan untuk membantu konsumen 
dan menyediakan pelayanan tepat waktu.   

Dimensi assurance (Jaminan) dan emphaty (empati) telah mewakili tujuh 
dimensi kualitas pelayanan Competency, Courtesy, Credibility,  Safety, Access, 
Communication,  knowing the customer. Mengurangi jumlah dimensi kualitas 
pelayanan tidak berarti mengurangi akurasi pengukuran kualitas pelayanan. 
Pendekatan Servqual saat ini dianggap paling dapat diterima dalam menjelaskan 
dan memahami esensi dari persepsi kualitas pelayanan.  

 
Perbandingan Model asli dan model yang direstrukturisasi  Dari lima dimensi 

Parasuraman, Zeithaml & Berry 
 

Original model Restructured 

model 

Description 

Tangibility  Tangibility Aspek fisik seperti apa yang 

disediakan untuk pengguna. 

Reliability  Reliability Kemampuan seperti apa 

untuk memenuhi apa yang 

dijanjikan perusahaan secara 

akurat. 

Responsiveness  Responsiveness Kemampuan untuk 

memperhatikan pelanggan 

dan menyediakan layanan 

dengan segera, fleksibilitas, 

kemampuan untuk 

beradaptasi dengan 

kebutuhan pelanggan 

Competency, 

Courtesy, 

Credibility,  Safety 

Assurance Kompetensi dan keramahan 

diberikan dan keamanan yang 

disediakan  kepada pelanggan 

 Access, 

Communication,  

Comprehension 

of the user 

Empathy Perhatian individual terhadap 

pelanggan 

Source: Marshall G, Murdoch (2001) 
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SKALA SERVQUAL 

Skala SERVQUAL mencakup lima dimensi: keberwujudan, kehandalan, 
daya tanggap, jaminan, dan empati. Dalam setiap dimensi ini terdapat beberapa 
butir yang diukur dengan skala tujuh poin mulai dari sangat setuju sampai sangat 
tidak setuju, dengan total 22 butir. 
 

Summary of Steps Employed in Developing the Service-Quality Scale 

Step 1. Definition of service quality as the 

discrepancy between consumers' perceptions of 

services offered by a particular firm and their 

expectations about firms offering such services 

Step 2: Identification of all dimensions 

making up the domain of the service-

quality construct. 

Step 3: Generation of 97 items 

representing the 10 dimension 

Step 4: Collection of expectations and 
perceptions data from a sample of 200 

respondents, each of whom was a current 
or recent user of one of the following 

services: banking, credit card, appliance 
repair or maintenance, long-distance 
telephone, and securities brokerage 

Step 5 :   Scale purification through 

the following iterative sequence : (a) 

Computation of coefficient alpha and 

item-to-total correlations of each 

dimension.(b) Deletion of items 

whose Item-to-total correlations 

were low and whose removal 

increased coefficient alpha. (c) Factor 

analysis to verify the dimensionality 

of the overall scale. (d) Reassignment 

of items and restructuring of 

dimensions where necessary. 

Step 6:  Identification of 34 items representing 7 

dimensions 

Step 7: Collection of expectations and perceptions 

data (using the 34-item instrument) from four 

independent samples of 200 respondents (each 

sample contained current or recent customers of 

a nationally known firm in one of the following 

four service sectors: banking, credit card, 

appliance repair and maintenance, and long 

distance telephone) 

Step 8: Evaluation further purification of  the 34 

item scale by using the same iterative sequence 

as in Step 5 on each of the four data sets, 

Step 9: Identification of a more ("SERVQUAL") 

representing five dimensions, 22-item scale 

Step 10: Evaluation of SERVOUAL's reliability and 

factor structure and reanalysis of the original data 

(collected in Step 4) pertaining to the 22 items to 

verify the scale's internal consistency and 

dimensionality. 

Step 11: Assessment of SERVOUAL's validity. 
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KEBERWUJUDAN (TANGIBLE) 
 Bank-bank yang sangat baik (mengacu pada perusahaan tv kabel, rumah sakit, 

atau perusahaan jasa yang sesuai dalam seluruh kuesioner ini) akan memiliki 
peralatan yang terlihat modern. 

 Fasilitas fisik pada bank yang sangat baik akan terlihat menarik. 
 Karyawan bank yang sangat baik akan terlihat rapi. 
 Bahan-bahan yang terkait dengan jasa (seperti brosur atau rekening) akan 

terlihat menarik pada bank yang sangat baik. 
KEHANDALAN (RELIABILITY) 
 Apabila bank yang baik berjanji untuk menyelesaikan sesuatu dalam waktu 

tertentu, mereka akan menepatinya. 
 Apabila pelanggan menghadapi masalah, bank yang sangat baik akan menaruh 

perhatian yang tulus untuk memecahkannya. 
 Bank yang sangat baik akan memberikan pelayanan saat itu juga. 
 Bank yang sangat baik akan menyediakan jasanya tepat pada waktu yang 

dijanjikan. 
 Bank yang baik akan menekankan kesalahan catatan. 
DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS) 
 Karyawan bank yang sangat baik akan memberitahukan kepada pelanggan 

dengan tepat kapan jasa yang akan dilakukan. 
 Karyawan bank yang sangat baik akan memberikan pelayanan segera kepada 

pelanggan. 
 Karyawan bank yang sangat baik akan selalu bersedia membantu pelanggan. 
 Karyawan bank yang sangat baik tidak akan pernah terlalu sibuk untuk 

menanggapi permintaan pelanggan. 
JAMINAN (ASSURANCE) 
 Perilaku karyawan bank yang sangat baik akan menanamkan kepercayaan 

dalam diri pelanggan. 
 Pelanggan bank yang sangat baik akan merasa aman dengan transaksinya. 
 Karyawan bank yang sangat baik akan bersikap sopan terus-menerus kepada 

pelanggan. 
 Karyawan bank yang sangat baik akan tahu menjawab pertanyaan pelanggan. 
EMPATI (EMPHATY) 
 Bank yang sangat baik akan memberikan perhatian khusus kepada pelanggan. 
 Bank yang sangat baik akan memiliki jam operasi yang sesuai untuk semua 

pelanggan. 
 Bank yang sangat baik akan memiliki karyawan yang memberikan perhatian 

pribadi kepada pelanggan. 
 Karyawan bank yang sangat baik akan memahami kebutuhan khusus 

pelanggan. 
 

Disadur dari A. Parasuraman, Valarie A. Zeithami, dan Leonard Berry, “SERVQUAL: A Multiple 
Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, “Journal of Retailing 64 
(1988); 12-40. 
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Haywood-Farmer (1988) menunjukkan bahwa organisasi di sektor jasa 
sangat beragam dan setidaknya ada tiga dimensi penting yang dapat dipisahkan 
untuk pengelolaan kualitas yang lebih baik. Mereka mengusulkan skema 
klasifikasi tiga dimensi baru yakni fasilitas fisik, proses dan prosedur; perilaku 
pribadi dari staf yang melayani; dan, penilaian profesional dari pihak staf 
penyajian. Untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, campuran yang sesuai 
dari ketiga unsur ini harus ditemukan dan seimbang secara hati-hati. Apa yang 
dimaksud dengan campuran yang tepat, sebagian, akan ditentukan oleh tingkat 
intensitas tenaga kerja relatif, kustomisasi proses pelayanan, dan kontak dan 
interaksi antara pelanggan dan proses pelayanan. Karakteristik organisasi ini 
berevolusi, keseimbangan komponen kualitas juga harus berubah dan pelanggan 
harus siap menghadapi perubahan tersebut. Atribut kualitas layanan Haywood-
Farmer dikaitkan dengan model servqual Parasuraman dkk (1985).  

 
Haywood-Farmer Service Quality Model 

Haywood-Farmer Service Quality 
Attributes 

 

Parasuraman et al.’s 
Service Quality 
Determinants 

Fasilitas fisik, proses dan prosedur: lokasi, 
tata letak, ukuran, dekorasi, keandalan 
fasilitas, aliran proses dan fleksibilitas, 
keseimbangan kapasitas, kontrol aliran, 
berbagai layanan 

Tangible 

Perilaku dan keramahtamahan orang-
orang: ketepatan waktu, kecepatan, 
komunikasi, kehangatan, keramahan, sikap, 
nada suara, pakaian, kerapian, kesopanan, 
antisipasi, penanganan keluhan, 
penyelesaian masalah 

Reliability, 
Responsiveness, Access, 
Courtesy, Communication 

Penilaian profesional: diagnosis, saran, 
bimbingan, inovasi, kejujuran, kerahasiaan, 
kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan 

Competence, credibility, 
Security, Understanding 
consumer  

 
Haywood-Farmer Service Quality Model yang disebutkan di atas 

difokuskan pada penelitian kualitatif daripada penelitian kuantitatif yang diuji 
secara empiris dan psikometri oleh Parasuraman dkk. (1988) yang 
mengembangkan SERVQUAL yang merupakan model lanjutan untuk mengukur 
kualitas layanan. Dalam model SERVQUAL, ada 5 dimensi dan 22 item yang 
disajikan dalam skala Likert tujuh poin. Mereka mengukur kualitas layanan secara 
fungsional melalui studi empiris di bidang perbankan, kartu kredit, perbaikan dan 
perawatan, dan layanan telepon jarak jauh. 

Brady dkk. (2002) menyebutkan bahwa SERVPERF adalah model yang 
paling unggul di antara semua model kualitas layanan dan mereka telah 
melakukan replikasi dan perluasan SERVPERF dan mendukung hasil Cronin dan 
Taylor (1992) di berbagai sektor seperti olahraga penonton, hiburan, perawatan 
kesehatan, pembawa jarak jauh, dan makanan cepat saji. Kesesuaian dan stabilitas 
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model kualitas layanan menekankan bahwa kualitas layanan dapat diukur dengan 
menggunakan harapan maupun persepsi (SERVQUAL) atau persepsi saja 
(SERVPERF). 

Pengecer menawarkan perpaduan barang dan jasa daripada layanan 
murni (Berry, 1986). Toko ritel menawarkan produk dan layanan bersama, 
mengukur kualitas layanan di pengecer memerlukan model yang berbeda. 
Dabholkar dkk. (1996) mengembangkan model multilevel yang divalidasi secara 
empiris yang disebut Ritel Service Quality Scale (RSQS) yang memiliki 5 dimensi, 
6 subdimensi, dan 28 item. Skala tersebut dipandang sebagai model umum untuk 
mengukur kualitas layanan pengecer seperti department store dan specialty store. 
Berikut rincian skala dan perbandingan RSQS dan SERVQUAL  

 
Table Retail Service Quality Scale 

Dimensions Subdimensions Items SERVQUAL Dimensions 
Physical  
aspects  
 

1. Appearance  
2. Convenience  

1-3, 4,  
5-6  

Tangibles, NA  
NA  

Reliability  3. Promises  
4. Doing it right  

7-8 
9,10,11 

Reliability  
Reliability,NA, Reliability 

Personal  
interaction 

5.Inspiring 
confidence  
6. Courteousness 

12-14  
 
1517,18,1
9,20 

Assurance 
 
Responsiveness, 
Empathy, Assurance, NA 

Problem 
solving 

 21,22,23 Reliability,NA, Reliability 

Policy  24-25, 26, 
2728 

NA, Empathy, NA 

NA = Not Available in SERVQUAL Model 

 
 
Philip dan Hazlett (1997) mengajukan model struktur hirarkis yang 

disebut P-CP untuk mengukur kualitas layanan dalam organisasi layanan. Mereka 
mengadopsi skala skala Webster dan Hung (1994) satu-ke-lima dari 2 hingga 2 dan 
model P-C-P yang terkait dengan SERVQUAL. Model ini didasarkan pada atribut 
penting, inti, dan periferal. Atribut penting yang merupakan atribut terpenting 
yang mempengaruhi kualitas layanan dilihat sebagai produk atau keluaran akhir; 
sedangkan; atribut inti dan periferal dilihat sebagai masukan dan proses. Atribut 
ini ditunjukkan dalam segitiga. Atribut penting berada di atas, atribut inti berada 
pada tahap kedua, dan atribut perifer berada di sisi bawah segitiga. Tingkat 
kepentingan menurun dari atas ke bawah segitiga. 

Frost dan Kumar (2000) mengembangkan model kualitas layanan internal 
yang disebut INTSERVQUAL yang berdasarkan adaptasi Model GAP (Parasuraman 
et al., 1985) dan SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988). Model ini mengukur 
kualitas layanan pelanggan internal seperti staf garis depan dan staf pendukung di 
industri penerbangan. Sebagai hasil penelitian, ditemukan bahwa kualitas 
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pelayanan internal dipengaruhi oleh daya tanggap (responsiveness) merupakan 
influencer terpenting di INTSERVQUAL model  pada airline industri 
 
 

 
 

Service delivery of Airline 1a, Frost dan Kumar (2000) 

 
 

 
 

Service delivery of Airline 1b, Frost dan Kumar (2000) 
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Service delivery of Airline 1b, Frost dan Kumar (2000) 

 
Berry dkk (1994) memberikan tiga alasan mengapa organisasi jasa perlu 

melakukan penelitian karyawan: Pertama, karyawan sendiri adalah pelanggan 
layanan internal. Karena kualitas layanan internal mempengaruhi kualitas layanan 
eksternal, mengukur kualitas layanan internal sangat penting. Ditemukan bahwa, 
walaupun kualitas layanan telah diteliti secara aktif oleh pemasar, kualitas layanan 
dalam organisasi layanan antara karyawan belum mendapat banyak perhatian. 
Kedua, karyawan menawarkan wawasan tentang kondisi yang mempengaruhi 
kualitas layanan dalam sebuah organisasi karena mereka mengalami sistem 
pemberian layanan setiap hari. Penelitian karyawan membantu mengungkapkan 
mengapa terjadi masalah layanan tertentu dan bagaimana mengatasinya. Ketiga, 
penelitian karyawan berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemasar, 
karena karyawan dapat mengidentifikasi kapan sistem akan rusak. 
 

 
The internal service quality model, Frost dan Kumar (2000) 
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GAP Model, Frost dan Kumar (2000) 

 
Brady dan Cronin (2001) mengembangkan model untuk mengukur 

kualitas layanan Menurut model Brady dan Cronin Kualitas interaksi dibentuk 
oleh sikap, perilaku, dan keahlian.  Kualitas lingkungan pelayanan fisik didasari 
oleh kondisi lingkungan, desain, dan faktor sosial; dan kualitas hasil dibentuk oleh 
waktu tunggu, tangibles, dan valensi mempengaruhi kualitas pelayanan. Mereka 
menggunakan skala Likert tujuh poin untuk mengukur sikap konsumen terhadap 
item di bawah dimensi. Sampel diambil dari empat industri jasa: makanan cepat 
saji, pengembangan foto, taman hiburan, dan dry cleaning. 

 

 
Research model , Brady dan Cronin (2001) 
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Hasil penelitian Brady dan Cronin (2001) memberikan bukti kualitatif dan 
empiris bahwa kualitas layanan adalah konstruksi hierarkis multidimensional. 
Jalur dalam model penelitian semuanya dikonfirmasi, yang mengindikasikan 
bahwa masing-masing subdivisi secara tepat dipahami sebagai aspek kualitas 
layanan. Secara kolektif, tampak bahwa hasil ini berkontribusi pada disiplin di 
beberapa bidang. Pertama, mereka memberikan bukti bahwa pelanggan 
membentuk persepsi kualitas layanan berdasarkan evaluasi tiga dimensi utama: 
hasil, interaksi, dan kualitas lingkungan. Dua yang pertama diadaptasi dari sekolah 
Nordik, khususnya gagasan manuskrip Gronroos (1982, 1984) yang menyatakan 
bahwa kualitas pelayanan dinilai sesuai dengan evaluasi pelanggan terhadap hasil 
serta interaksi dengan karyawan layanan. Dimensi primer ketiga mencerminkan 
pengaruh lingkungan pada persepsi kualitas.  

Brady dan Cronin (2001) menawarkan bukti empiris untuk 
konseptualisasi kualitas tiga komponen Rust and Oliver (1994) terhadap kualitas 
layanan. Kedua, hasil kualitatif dan empiris juga menunjukkan bahwa tiga dimensi 
utama terdiri dari beberapa subdimensi. Pelanggan mendasarkan evaluasi mereka 
terhadap dimensi utama pada penilaian mereka terhadap tiga subfaktor yang 
sesuai. Kombinasi dari semua ini merupakan keseluruhan persepsi pelanggan 
akan kualitas layanan.  Ketiga, hasilnya menunjukkan bahwa keandalan, responsif, 
dan empati penyedia layanan penting untuk penyediaan kualitas layanan yang 
superior, seperti yang disarankan oleh sekolah Amerika (misalnya, Parasuraman, 
Zeithaml, dan Berry 1985, 1988). Namun, Brady dan Cronin berpendapat bahwa 
ini adalah pengubah sub-dimensi, berlawanan dengan determinan langsung. 
Implikasinya adalah bahwa mereka mewakili bagaimana masing-masing 
subdimensi dievaluasi (dapat diandalkan atau tidak, responsif atau tidak, dan 
sebagainya), sedangkan subdimensi menjawab pertanyaan mengenai bagaimana 
layanan harus dapat diandalkan, responsif, dan empati. 

Hasil Studi Brady dan Cronin (2001) mencapai dua tujuan penting. 
Pertama, konseptualisasi kualitas layanan menjadi kerangka tunggal, 
komprehensif, multidimensional dengan basis teoritis yang kuat. Kedua, 
menjawab panggilan untuk arah baru dalam penelitian kualitas layanan dan dapat 
membantu mengurangi kebuntuan saat itu. Kemajuan ini sangat penting karena 
tingkat kualitas layanan yang tinggi dikaitkan dengan beberapa hasil utama 
organisasi, termasuk pangsa pasar yang tinggi (Buzzell dan Gale 1987), 
meningkatkan profitabilitas relatif terhadap pesaing (Kearns dan Nadler 1992), 
meningkatkan loyalitas pelanggan , realisasi premi harga yang kompetitif, 
peningkatan probabilitas pembelian (Zeithaml, Berry, dan Parasuraman 1996).  
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Conceptualizations Advanced in the Literature, source : Brady dan Cronin (2001) 

 
Selanjutnya Caro dan Garcia (2007) menggunakan model ini dalam 

penelitian empiris mereka untuk mengukur kualitas layanan yang dirasakan 
dalam industri jasa transportasi dan mereka menekankan model konseptual dan 
multidimensi hirarkis gabungan model Rust and Oliver (1994), Dabholkar dkk.  
Serta model RSQS hirarkis (1996). Tian (2002) mempertanyakan model 
kesenjangan dan menyatakan bahwa dalam mengukur persepsi konsumen itu 
sendiri mungkin menjadi indikator kualitas pelayanan.  

Kualitas yang meningkat lebih baik dari pada mengukur perbedaan antara 
ekspektasi dan persepsi seperti yang dikemukakan oleh Zeithaml (2009). Dari 
sudut pandang metodologi tidaklah selalu mudah untuk mengadopsi pendekatan 
kesenjangan ini, karena seting kehidupan yang senyatanya membutuhkan 
pengumpulan data dua kali yakni sebelum konsumen menerima pelayanan dan 
sesudah konsumen menggunakan pelayanan jasa. Akan tetapi dari sudut pandang 
manajemen untuk mengindentifikasi kesenjangan tersebut perlu adanya evaluasi 
pelayanan dari pelanggan.  Jain dan Aggarwal (2015) melakukan penelusuran 
literatur untuk melihat berbagai kelemahan dalam penelitian service quality 
model. 

 
Keterbatasan model pengukuran kualitas layanan 

Tahun Peneliti Keterbatasan 
1982 
  
 

Lehtinen 
 

Periset berpendapat keabsahan model 
yang diberikan oleh Lehtinen di industri 
manufaktur (Gliatis & Minis, 2007). 
Model ini juga tidak berlaku di era 
teknologi dimana teknologi internet 
merevolusi kerja sektor ritel. 

1982 
  
 

Gronross Model ini hanya meletakkan komponen 
kualitas layanan sebagai teknis, gambar 
dan fungsional tanpa menyebutkan 
tentang teknik atau alat untuk mengukur 
komponen ini. 
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Tahun Peneliti Keterbatasan 
1983 
  
 

Lehtinen 
 

Penelitian hanya dilakukan di industri 
restoran, dengan demikian penelitian ini 
membatasi penerapannya ke industri 
lain. Model hanya bisa diterapkan pada 
situasi tertentu saja 

1985 
  
 

Parasuraman, 
Berry and 
Zeithaml 

Periset seperti (Peter, Churchill & Brown, 
1993), (Babakus dan Boller, 1992), 
(Babakus dan Mangold, 1992), (Cronin 
dan Taylor, 1992) (Boulding, Kalra, 
Staelin dan Zeithaml, 1993), (Oliver dan 
Bearden, 1985) tidak mendukung 
pandangan PZB untuk mengukur kualitas 
layanan karena kesenjangan antara 
persepsi dan harapan konsumen. 
Hal Ini juga telah dikemukakan bahwa 
model GAP telah menyebabkan 
ambiguitas  antara dua konsep: Kualitas 
layanan dan kepuasan pelanggan 
(Ladhari, 2008) 
Pelanggan tidak menggunakan harapan 
untuk mengevaluasi layanan karena 
tidak ada alat yang masuk akal untuk 
mengukur ekspektasi.  (Buttle, 1995). 
Ronron dan Taylor (1992) berpendapat 
bahwa model ini didasarkan pada model 
disconfirmation daripada model sikap.   
Model SERVQUAL berfokus pada proses 
pelayanan dan bukan pada hasil 
pelayanan (Babakus dan Boller, 1992). 
Carman (1990) menunjukkan 
SERVQUAL memiliki stabilitas yang baik, 
namun kelima faktor tersebut bukanlah 
indikator netral untuk sektor layanan 
yang berbeda, dan tidak berlaku secara 
universal.  
Item negatif dalam skala dan persepsi 
dan nilai harapan menciptakan 
kebingungan di antara responden 
 yang menciptakan hambatan dalam 
pengukuran menyeluruh dari semua lima 
dimensi kualitas layanan. (Babakus dan 
Boller, 1992). 
 Tingkat korelasi yang tinggi telah 
ditemukan di antara lima 
dimensi.   (Nadiri & Hussain, 
2005,   Buttle F, 1995). 
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Tahun Peneliti Keterbatasan 
1988 
  
 
 

Haywood 
Farmer 

Model yang diusulkan tidak memberikan 
informasi apapun tentang skala 
pengukuran. Model gagal memberikan 
arahan kepada manajemen mengenai 
metode dan prosedur yang dapat 
diadopsi untuk mengidentifikasi masalah 
kualitas layanan dan kemudian 
memeriksa masalah tersebut. 

1990 
  

Brogowicz et al 
 

Kepentingan relatif masing-masing dari 
ketiga faktor yang mempengaruhi 
ekspektasi perlu diteliti secara empiris. 

1992 
  
 

Cronin and 
Taylor 
 

Tidak ada penjelasan mengenai 
bagaimana sumber daya manusia dan 
fisik dapat digabungkan secara efektif 
untuk mencapai kualitas layanan teknis 
dan fungsional yang diharapkan. 
Modelnya tidak universal dan perlu 
dimodifikasi untuk berbagai jenis 
pengaturan layanan. Model ini tidak 
memiliki peringkat yang baik pada 
indeks kecocokan dalam kasus 
perbedaan budaya karena orang-orang 
dari budaya yang berbeda memiliki 
harapan yang berbeda untuk layanan 
pertemuan.  Model ini perlu divalidasi 
dalam industri dengan keterlibatan 
tinggi. Beberapa ukuran konstruksi  
belum diperiksa 

1993 
  
 

Teas 
 

Model ini tidak memiliki validitas karena 
desain penelitian yang buruk dengan 
sampel yang sangat kecil dan sempit 
yang membatasi penerapan model 

 1994 
  
 
 

Berkley and 
Gupta 

Model membatasi sendiri hanya dampak 
TI terhadap kualitas layanan. Tidak ada 
deskripsi tentang tingkat penggunaan TI 
untuk pengaturan layanan yang berbeda.  
Model tidak menawarkan cara untuk 
mengukur dan memantau kualitas 
layanan 

1996 
  
 

Dabholkar, 
Thorpe, and 
Rentz 
 

Ada ketidaksepakatan serius mengenai 
jumlah item yang akan digunakan di 
berbagai layanan ritel. Juga, ini bukan 
model umum yang berlaku di semua area 
ritel. Periset berpendapat bahwa 
pengaruh faktor seperti lingkungan, 
harga, jarak, promosi dan lain-lain belum 
diperhitungkan. Model ini memiliki 
masalah operasional karena tidak terlalu 
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Tahun Peneliti Keterbatasan 
berhasil diterapkan untuk mengetahui 
hubungan antara kualitas layanan dan 
variabel lainnya (Martinez dan Martinez, 
2010). Model RSQS melibatkan prosedur 
statistik yang sangat rumit karena 
adanya dimensi dan sub dimensi 
(Martinez & M, 2010). Struktur hirarkis 
tidak memiliki bukti empiris (Ladhari, 
2008). 

1997 Philip and 
Hazlett 
 

Model tidak menyediakan dimensi kerja 
untuk masing-masing tiga tingkat atribut.  
Tidak memiliki validasi empiris 

1999 
  
 

Mei et al. Model tidak memiliki generalisasi. Model 
ini tidak berlaku untuk jenis akomodasi 
lainnya seperti bed and breakfast, motel, 
resorts dll. Model ini tidak memiliki 
validitas di berbagai negara karena 
penelitian penelitian ini hanya terbatas 
pada Industri Perhotelan Australia saja. 

2000 Bahia and Nantel Skala telah   divalidasi hanya dalam versi 
bahasa Prancis. skala telah dibangun 
hanya berdasarkan grafik dan literatur 
yang diterbitkan dan karenanya tidak 
memiliki validasi Ukuran sampel terlalu 
kecil. 

2001 
  
 

Brady and 
Cronin 

Penelitian ini didasarkan pada persepsi 
hanya tiga tipe organisasi. Penelitian ini 
didasarkan pada data yang dikumpulkan 
pada titik waktu tertentu saja.  
Sampelnya tidak berimbang 

2004 Long and 
McMellon 
 

Model tidak memiliki validitas karena 
teknik convenience sampling telah 
digunakan.   Hanya dimensi terbatas 
kualitas layanan online yang telah 
dipertimbangkan.  Model tidak memiliki 
nilai reliabilitas 

2004 svensson Penelitian ini hanya didasarkan pada 
sampel kecil di 
  industri kendaraan bermotor. 

2010 Shahin and 
Samea 
 

Model tidak memiliki validitas. Penelitian 
tidak mengukur Gap yang ada 

Sumber: Jain dan Aggarwal (2015) 

 
Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan 

selanjutnya berdampak kepada loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan 
ditentukan oleh bagaimana tingkat kesesuaian antara pelayanan yang diberikan 
dengan pelayanan yang diharapkan pelanggan (Parasuraman dkk, 1994) dimana 
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semakin tinggi kualitas pelayanan yang dirasakan akan semakin tinggi tingkat 
kepuasan pelanggan. Beberapa studi mengemukakan bahwa kualitas pelayanan 
memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan 
mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan.  

Sweeney dkk. (1997) menganalisis apakah kualitas pelayanan dalam 
tahapan pertemuan layanan mempengaruhi nilai yang dirasakan dan kemauan 
konsumen untuk membeli ? Hasil studi, mereka menemukan bahwa persepsi 
kualitas layanan dalam tahap pertemuan layanan mempengaruhi konsumen lebih 
dari sekedar kualitas produk. Meningkatnya persaingan di pasar menyebabkan 
banyak perusahaan menganggap kualitas produk sebagai alat strategis. Kualitas 
layanan telah menjadi lebih penting dan penyedia layanan harus meningkatkan 
kualitas layanan mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang 
berkelanjutan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Penelitian dalam 
literatur menunjukkan bahwa pelanggan yang tidak puas dengan layanan 
menyebarkan pengalaman mereka kepada lebih dari tiga orang lainnya (Horovitz, 
1990). 

Selanjutnya shahin dan samea (2010) mengembangkan dan memodifikasi 
model kesenjangan kualitas layanan berdasarkan diskusi kritis agar lebih 
komprehensif. Mereka mengembangkan model kesenjangan berdasarkan model 
Parasuraman dkk (1988), Frost dan Kumar (2000) serta Luck and Layton (2002). 
Penelitian shahin dan samea (2010) menunjukkan bahwa model tradisional tidak 
komprehensif, untuk itu mereka menambahkan  lima komponen baru dalam 
model yang dikembangkan yakni  (1) menerjemahkanan strategi dan kebijakan ke 
dalam spesifikasi kualitas layanan (2) strategi dan kebijakan kualitas layanan; (3) 
persepsi karyawan tentang persepsi pelanggan; dan (4) persepsi manajemen 
tentang persepsi pelanggan.  

Selain itu, shahin dan samea (2010) menambahkan  delapan kesenjangan 
kualitas layanan baru adalah sebagai berikut:  
(1) Gap 2: Persepsi manajemen versus strategi dan kebijakan kualitas layanan; 
(2) Gap 3: Strategi dan strategi kualitas layanan versus spesifikasi layanan;  
(3)  Gap 4: spesifikasi layanan versus standar ideal  
(4)  Gap 5: spesifikasi layanan komunikasi eksternal;  
(5)  Gap 11: Persepsi pelanggan versus persepsi manajemen;  
(6)  Gap 12: Perbedaan antara persepsi manajemen dan strategi kualitas layanan;  
(7)  Gap 13: Persepsi pelanggan versus persepsi karyawan;  
(8)  Gap 14: Perbedaan antara persepsi karyawan dan persepsi manajemen 

terhadap pelanggan 
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Proposed model of service quality gaps, shahin dan samea (2010) 

 
Menurut Farrel dkk (2001) Layanan pertemuan melibatkan interaksi 

antara pelanggan dan karyawan sehingga karyawan memiliki peran penting dalam 
mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap pertemuan layanan. Walupun sikap 
karyawan masih diperdebatkan untuk mempengaruhi kualitas layanan (Hartline 
dan Ferrell 1996). Farrel (2001) meneliti untuk mengeliminasi logika mendasar 
yang harus dilakukan untuk memediasi variabel antara sikap karyawan dan 
persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Lebih khusus lagi, ada alasan bahwa 
pelanggan akan mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan apa yang dilakukan 
seorang karyawan daripada apa yang dipikirkan atau dirasakan seorang 
karyawan. Namun, tidak ada konsensus dalam literatur mengenai apa yang 
sebenarnya merupakan perilaku SQI ini (Bitner et al 1994. Bitner et al 1990).  

Farrel dkk (2001) melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 
perilaku karyawan SQI di garis depan dapat mempengaruhi persepsi pelanggan 
terhadap kualitas layanan. Untuk mencapai hal ini, mereka mempertimbangkan 
semua faktor Service Quality Dimension (SQI) yang terkait dengan karyawan 
seperti Adaptabilitas (respons terhadap kebutuhan konsumen), Jaminan (keaslian, 
perubahan, komunikasi, kompetensi, kepercayaan, kredibilitas, integritas, 
menjanjikan, kerahasiaan, kepercayaan), Peradaban (perhatian, kerja sama, 
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kehadiran, keramahan, membantu, mendengarkan, perhatian pribadi, 
ketidakpedulian) , Orientasi Pelanggan, Emphaty (perhatian, kepedulian, saling 
pengertian, norma budaya), Pemulihan (Respons karyawan terhadap kegagalan, 
pemulihan kegagalan layanan), Handal, Responsif, Spontanitas, Tangibles dan 
Teamwork (Organizational Citizenship Behavior). 
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BAB VI 

SERVICE ENCOUNTER 

 
 
 
 

6.1. Definisi 

Secara umum Service Encounter diartikan sebagai suatu pertemuan jasa.  
Service Encounter merupakan periode waktu dimana konsumen berinteraksi 
langsung dengan sebuah layanan. Definisi ini mencakup semua aspek dari 
perusahaan jasa yang dapat berinteraksi dengan konsumen, termasuk 
personilnya, fasilitas fisik, dan elemen nyata lainnya selama periode waktu 
tertentu.  

Beberapa para ahli mendefinisikan Service Encounter secara berbeda-
beda.  Menurut Bateson (2006) Service Encounter merupakan interaksi langsung 
antara pembeli (pelanggan) dengan penjual (penyedia jasa) dalam suatu 
pemasaran jasa. Zeithaml, Bitner dan Gremler (2006) mendefinisikan Service 
Encounter sebagai “The customer interact with the service firm”.   Service Encounter 
merupakan suatu interaksi antar pelanggan (customer) dengan perusahaan jasa. 
Heskett dkk (1990) menyatakan Service Encounter merupakan saat dimana pihak 
pemasaran, operasional, dan manajemen sumber daya manusia perusahaan 
mempunyai peran yang sangat besar dalam proses penciptaan dan penyampaian 
jasa yang sesuai dengan kebutuhan.  

Dengan demikian ketrampilan, motivasi, dan tools yang digunakan oleh 
karyawan serta ekspektasi maupun perilaku pelanggan secara bersama-sama 
akan mengkreasi service delivery process. Konsekuensinya, sikap dan perilaku dari 
karyawan selama berinteraksi dengan pelanggan bisa mempengaruhi perceived 
service quality pelanggan serta kepuasan pelanggan. 

  Layanan pertemuan (Service Encounter) melibatkan interaksi antara 
pelanggan dan karyawan sehingga karyawan memiliki peran penting dalam 
mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap pertemuan layanan. Karyawan 
memainkan peran penting di service encounter dalam meningkatkan persepsi 
pelanggan terhadap kualitas jasa. Wajar saja sebagian kalangan menyebut Service 
Encounter sebagai moment of truth. Interaksi antara pembeli dengan petugas 
pelayanan disebut dengan “moment of truth” yang mungkin bisa mempengaruhi 
persepsi terhadap kualitas jasa.  Interaksi personal antara pelanggan dengan 
karyawan merupakan “jantung” dari hampir semua service experience. Situasi 
tersebut biasanya diberi label critical incident (Wright &Lovelock, 2018). Spesifik 
encounter antara pelanggan dengan penyedia jasa bisa menghasilkan outcome 
berupa kepuasan atau ketidakpuasan dari pelanggan/penyedia jasa atau kedua-
duanya. 
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Tak heran jika Service encounter diyakini sebagai sebuah tools untuk 

membawa organisasi agar survive, bertahan lama di era hiperkompetisi yang 
semakin turbulent, chaotic, dan menantang. Perilaku pelayanan karyawan 
dipengaruhi oleh kepuasan kerja karyawan  dan suasana hati di tempat kerja. 
Perilaku dari staff layanan dapat dianggap sebagai perilaku kualitas layanan 
(service quality implementation), karena perilaku tersebut mewakili perilaku yang 
terkait dengan penerapan kebijakan penyediaan kualitas layanan organisasi.  
 

6.2. Tahapan Service Encounter  

  Wirtz dan Lovelock (2018) menyatakan Konsumsi layanan dapat dibagi 
menjadi tiga tahap utama. Yakni tahap pra-pembelian (pre-purchase), pertemuan 
layanan (service encounter), dan pasca-pertemuan (post-encounter stages). Tahap 
pra-pembelian meliputi kesadaran akan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 
alternatif, dan pengambilan keputusan pembelian. Selama tahap pertemuan 
layanan, pelanggan memulai, mengalami, dan mengkonsumsi layanan. Tahap 
pasca-pertemuan mencakup evaluasi kinerja layanan, yang menentukan niat 
pembelian ulang dari perusahaan yang sama dan merekomendasikannya kepada 
orang lain. 

  Layanan melibatkan tingkat kontak yang berbeda dengan operasi layanan. 
Layanan kontak rendah (Low-contact Services) melibatkan sedikit (jika ada) 
kontak fisik antara pelanggan dan penyedia layanan. Misalnya, pelanggan 
melakukan transaksi melalui surat elektronik, social media, telepon. Layanan ini 
bisa sangat singkat dan hanya terdiri dari beberapa langkah.  Layanan kontak 
tinggi (High-contact Services) berarti ada kontak langsung antara pelanggan dan 
perusahaan selama proses pengiriman layanan. Misalya ketika pelanggan 
mengunjungi fasilitas tempat layanan dikirimkan, mereka memasuki tempat 
layanan.  

  Dalam kontak tinggi, Tantangan pemasaran adalah membuat pengalaman 
menarik bagi pelanggan baik dari segi lingkungan fisik maupun interaksinya 
dengan petugas servis. Selama proses pengiriman layanan, pelanggan biasanya 
terpapar dengan banyak isyarat fisik tentang organisasi, seperti eksterior dan 
interior bangunan, peralatan dan perabotan, penampilan dan perilaku personel 
layanan, dan bahkan pelanggan lainnya. Dalam Layanan kontak rendah, tantangan 
pemasaran adalah mengadopsi penggunaaan teknologi yang aman, cepat dan user 
friendly 
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Source: Wirtz  and Lovelock (2018) 

 
Melihat pentingnya Service Encounter terhadap loyalitas pelanggan, 

Zeithaml dkk (2017) menyatakan terdapat empat indikator yang dapat 
menentukan puas atau tidak dan loyal atau tidak seorang pelanggan terhadap 
Service Encounter yang terjadi. Keempat dimensi tersebut menurut adalah sebagai 
berikut:  

(1) Daya adaptasi karyawan (Adaptability) Yaitu bagaimana respon/ 
tanggapan para karyawan terhadap permintaan dan keinginan yang datang dari 
pihak pelanggan. Kendala di service encounter adalah kebutuhan dan keinginan 
pelanggan juga bervariasi sehingga dibutuhkan fleksibilitas dan adaptasi 
karyawan. Bagi pelanggan, perlakuan perusahaan yang memenuhi “personal 
interest”, serta memberi perhatian secara individual terhadap kebutuhan-
kebutuhan mereka, menyebabkan pelanggan berada pada situasi “unforgettable 
experience” (Verma, 2003).Oleh karena itu, pengalaman di service encounter 
seharusnya menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Perlakuan spontan (yang 
menyenangkan) karyawan kepada pelanggan bisa menjadi tools untuk 
menghasilkan favourable experience tersebut. Tindakan spontan karyawan dapat 
disamakan dengan kampanye agar pelanggan memilih perusahaan tersebut 
sebagai perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka (Farrel et. al., 2001).  

(2) Coping (team work), yaitu bagaimana sikap/tanggapan para 
karyawan/staff dalam membantu setiap kesulitan/ masalah yang dihadapi oleh 
para pelanggannya selama proses Service Encounter dilakukan. Dukungan dari 
rekan kerja dapat memotivasi karyawan dan memungkinkan karyawan 
menghasilkan kinerja layanan yang tinggi selain itu kehadiran community spirit di 
tempat kerja merupakan sebuah penawar (antidote) yang powerful terhadap 
munculnya efek service burnout (Berry et. al., 1990). Baker dan Fesenmaier (1997) 
mengidentifikasi bahwa tingkatan teamwork yang tinggi akan menghasilkan 
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ekspektasi yang tinggi dari pelanggan. Akan tetapi, walaupun teamwork 
memainkan peran yang penting bagi perusahaan, perusahaan harus tetap hati-hati 
untuk tidak melupakan pelanggan. Teamwork yang solid jangan sampai 
mengorbankan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Sebab, bagaimanapun juga 
pelanggan adalah raison d’etre setiap kegiatan bisnis. 

(3) Spontanitas. Sikap dan tingkah laku dari para karyawan terhadap para 
pelanggannya pada saat interaksi antara kedua pihak tersebut terjadi.  Riset 
empiris membuktikan bahwa “perlakuan khusus” dari karyawan merupakan 
sumber dari kepuasan dan kualitas jasa (Zeithaml & Bitner, 2000). Ketika 
karyawan memperlakukan pelanggan jauh melebihi dari apa yang menjadi 
tanggung jawab mereka, misal: mengakomodasi permintaan pelanggan dengan 
mengusahakan customization, maka isyarat (gesture) seperti ini dapat 
diidentifikasi oleh pelanggan. Customization itu sendiri membuat pelanggan 
bahagia, sebab dia diperlakukan secara istimewa. Kebutuhan pribadinya dapat 
diakomodasi oleh perusahaan. customization akan menjadi faktor sangat penting 
dalam sektor jasa karena  pelanggan menjadi gembira sehingga tercipta delight.  
Customization menciptakan personalisasi yang mengarah menjadi delighter, 
karena perlakuan secara emosional ini memberikan perasaan bahagia dan senang 
karena diperlakukan secara special.  

(4) Recovery.  Kepuasan pelanggan dapat dibentuk dari bagaimana 
respon/tanggapan para karyawan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi 
selama proses penyampaian jasa dilakukan.  Keluhan pelanggan merupakan 
sebuah pertanda adanya ketidakpuasan. Apabila hal tersebut tidak ditindaklanjuti, 
pelanggan akan pindah ke merek yang lain, melakukan word of mouth (WoM) 
negatif, atau melakukan keluhan ke organisasi/pihak ketiga. Adanya perilaku 
“switching” secara diam-diam ini menyebabkan organisasi tidak memiliki 
kesempatan untuk mempertahankan pelanggannya. Organisasi tidak memiliki 
informasi apapun mengenai mengapa mereka tidak puas (Kotler dan Keller, 2015). 
 

6.3. Servuction 
Pierre Eiglier dan Eric Langeard adalah Peneliti berkebangsaan Perancis 

yang pertama kali mengonseptualisasikan bisnis jasa sebagai sistem yang 
mengintegrasikan pemasaran, operasi, dan pelanggan. Mereka menciptakan 
istilah servuction system (menggabungkan istilah service dan production) untuk 
menggambarkan bagian dari lingkungan fisik organisasi layanan yang dapat 
dilihat dan dialami oleh pelanggan 
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Gambar Servuction system 

Adapted from an original concept by Eric Langeard and Pierre Eiglier (1977): “Services as 
Systems: Marketing Implications,”  

 
Model layanan servuction menunjukkan semua interaksi yang membentuk 

khas pengalaman pelanggan dalam layanan kontak tinggi. Pelanggan berinteraksi 
dengan lingkungan layanan, karyawan layanan, dan bahkan pelanggan lain yang 
hadir selama pertemuan layanan. Setiap jenis interaksi dapat menciptakan nilai 
atau menghancurkan nilai. Perusahaan harus "merekayasa" semua interaksi untuk 
memastikan bahwa pelanggan mereka mendapatkan pengalaman layanan tempat 
mereka datang. 

Sistem servuction terdiri dari inti teknis dan sistem pengiriman layanan.  
 Inti teknis (Technical Core).  tempat input diproses dan elemen-elemen 

produk layanan dibuat. Inti teknis biasanya berada di tahap belakang dan 
tidak terlihat oleh pelanggan (mis., dapur di restoran, belakang panggung 
atau bagian belakang kantor). Apa yang terjadi di belakang panggung 
biasanya tidak menarik bagi pelanggan kecuali jika secara langsung 
mempengaruhi kegiatan di depan panggung. Misalnya, jika dapur salah 
membaca pesanan, pengunjung akan kesal. 

 Sistem pengiriman layanan (Service delivery system) di mana “perakitan” 
akhir berlangsung dan produk dikirim ke pelanggan. Subsistem ini 
mencakup bagian yang terlihat dari sistem operasi layanan.  

 
Agar Sistem pengiriman layanan berjalan dengan baik, dibutuhkan 

pendekatan holistik. ITIL (2007) membagi empat kategori utama yakni  
1) Mendapatkan wawasan mendalam tentang bisnis (Gaining deep insights 

about the business). Organisasi layanan yang sukses menunjukkan visi yang 
jelas tentang tujuan dan strategi mereka. Visi untuk masa depan harus 
didasarkan pada pemahaman dimana posisi bisnis sekarang, siapa pelanggan 
kita, apa yang ditawarkan kepada pelanggan dan bagaimana organisasi telah 
sampai pada titik ini. Penting juga untuk mengetahui seberapa 
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menguntungkan bisnis itu, bagaimana posisi perusahaan dibandingkan 
dengan para pesaing dan apa kemampuan inti dan kekuatan organisasi itu.  
Jadi, wawasan mendalam tentang tren pasar dan teknologi, atau budaya yang 
akan berdampak pada Pengembangan bisnis.  

2) Membuat proposisi nilai yang inovatif (Creating innovative value 
propositions). Menghubungkan strategi layanan dan desain layanan adalah hal 
penting. Strategi layanan mendefinisikan tujuan strategis untuk organisasi 
layanan, memberikan arahan untuk pertumbuhan dan kesuksesan, serta 
memprioritaskan investasi. Strategi mempengaruhi sikap dan budaya 
organisasi terhadap penciptaan nilai bagi pelanggan melalui layanan. Untuk 
mengubah tujuan strategis menjadi portofolio layanan diperlukan prinsip dan 
metode desain layanan 

3) Mengelola bisnis jasa (Managing the service business). Untuk merancang dan 
memberikan sejumlah besar layanan, beragam keputusan diperlukan di 
beberapa level organisasi. Penting untuk memastikan bahwa keputusan di 
setiap level dibuat secara konsisten, fokus pada memberikan layanan yang 
benar kepada pelanggan yang ditargetkan. Sistem dan alat manajemen 
layanan harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mampu mendukung 
layanan baru atau yang diubah. Sebagian besar layanan bergantung pada 
layanan lain. Dengan demikian penting untuk melihat secara holistik pada 
keseluruhan sistem layanan. Sayangnya masih banyak manajer yang melihat 
peningkatan layanan sebagai biaya daripada sebagai kontributor untuk laba. 
Hal ini terjadi karena kesulitan melacak hubungan antara layanan dan 
pengembalian keuangan atau pengurangan biaya.   

4) Membina budaya layanan dan kepemimpinan layanan (Fostering the 
service culture and service leadership) Tantangan utama bagi organisasi 
layanan adalah memastikan bahwa proses, peran, tanggung jawab, dan 
keterampilan memiliki kemampuan untuk mengoperasikan layanan yang 
baru atau yang diubah. Untuk membangun hubungan jangka panjang dengan 
pemangku kepentingan internal dan eksternal, perusahaan harus dapat 
berkomunikasi secara efisien. Perusahaan yang sukses memiliki budaya 
partisipatif, di mana staf dapat berbagi ide dan mendiskusikan bagaimana 
kemajuan perusahaan. Staf garis depan juga harus dapat terlibat dalam dialog 
dengan pelanggan dan menyampaikan potensi kekhawatiran kepada 
manajemen. Ini membantu agar staf tetap termotivasi dan memastikan bahwa 
setiap orang jelas tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Pada akhirnya, staf 
garis depan adalah wajah dari perusahaan jasa. Untuk memberikan 
pengalaman yang menyenangkan, personel garis depan harus dilatih dengan 
baik untuk memahami kebutuhan pelanggan yang berbeda dan memiliki 
otonomi yang diperlukan untuk memberikan layanan yang dipersonalisasi. 
Untuk menanggapi kebutuhan spesifik pelanggan, karyawan mungkin 
memerlukan beberapa tingkat otonomi dan fleksibilitas pada titik pengiriman. 
 
  

6.4. Mengevaluasi Service Encounter  
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Model evaluasi Service Encounter memasukkan atribut konsumen ke 
dalam atribut kepuasan.  Atribut adalah apa yang orang anggap sebagai penyebab 
di balik perilaku mereka sendiri, perilaku orang lain, atau kejadian yang mereka 
amati. Apakah attribut terjadi secara spontan untuk semua perilaku atau tidak 
merupakan topik perdebatan. Weiner (1985a) menyimpulkan bahwa penyebab 
atribusi dapat diklasifikasikan dalam tiga dimensi: lokus (Siapa yang bertanggung 
jawab?), Kontrol (Apakah pihak yang bertanggung jawab memiliki kendali atas 
penyebabnya?), Dan stabilitas (Apakah penyebab yang mungkin terjadi?). Sifat 
atribusi yang dibuat telah terbukti mempengaruhi tanggapan afektif dan perilaku 
(Folkes 1984, 1988; Folkes, Koletsky). 

  

 
A Model of Service Encounter Evaluation, Bitner (1990) 

 
Bitner (1990) mewakili model umum dari anteseden dan hasil kepuasan 

konsumen dalam pertemuan layanan. Bagian pertama dari model ini 
menunjukkan bahwa konsumen Pre attitude akan mempengaruhi ekspektasi 
pelanggan terhadap service encounter. Tahap kedua dari proses tersebut 
menunjukkan bahwa reaksi langsung pelanggan setelah melakukan konsumsi 
bergantung pada perbandingan harapan sebelumnya dan kinerja yang dirasakan, 
apakah menghasilkan positif / negative disconfirmation ketika harapan dan 
kinerja tidak sesuai 

Bagian selanjutnya dari model ini menyiratkan bahwa kausalitas atribut 
untuk disconfirmation akan memediasi kepuasan pelanggan. Artinya, sebelum 
pelanggan menentukan tingkat kepuasannya, dia akan menjelaskan penyebab 
diskonfirmasi dan, tergantung pada sifat penyebab yang dirasakan, tingkat 
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kepuasan dan perilaku selanjutnya akan dimodifikasi.  Bagian akhir dari model ini 
menunjukkan kepuasan pertemuan layanan sebagai masukan ke dalam konstruksi 
yang lebih umum, kualitas layanan (atau sikap) yang dirasakan, yang pada 
gilirannya menyebabkan perilaku selanjutnya terhadap perusahaan  (Oliver, 
1980). 

Hasil penelitan Bitner (1990) menyimpulkan bahwa pelanggan akan 
sangat kecewa ketika mereka mengetahui bahwa perusahaan tidak mampu 
mengantisipasi kegagalan layanan padahal mereka tahu bahwa perusahaan bisa 
mengantisipasinya. Apalagi jika kasusnya terjadi berulang-ulang (pernah dan 
sering terjadi) mereka akan lebih kecewa kepada perusahaan tersebut. Pelanggan 
akan menjadi lebih tidak percaya ketika karyawan menjelaskan bahwa kegagalan 
service encounter terjadi Karen afaktor eksternal bukan internal. Namun Atribusi 
kestabilan pelanggan kurang (penyebabnya cenderung tidak terulang) ketika 
kegagalan layanan terjadi di lingkungan layanan yang terorganisir daripada ketika 
kejadian yang sama terjadi dalam lingkungan yang tidak terorganisir. 

Menurut Weiner dalam teori atribusi, keberhasilan atau kegagalan 
seseorang dapat dianalisis dalam tiga karakteristik, yakni : (1) Penyebab 
keberhasilan atau kegagalan mungkin internal atau eksternal. (2) Penyebab 
keberhasilan atau kegagalan seseorang dapat berupa stabil atau tidak stabil. 
Maksudnya, jika kita percaya penyebab stabil maka hasilnya mungkin akan sama 
jika melakukan perilaku yang sama pada kesempatan lain. (3) Penyebab 
keberhasilan atau kegagalan dapat berupa dikontrol atau tidak terkendali. Faktor 
terkendali adalah salah satu yang diyakini dapat mengubah diri kita sendiri jika 
kita ingin melakukannya. Menurut Huang (2008) stability attributions adalah isu 
apakah kegagalan relatif sementara ataukah bersifat permanen. Kegagalan dengan 
penyebab stabil berulang lebih sering daripada kegagalan dimana penyebabnya 
tidak stabil. 

Penelitian di bidang service encounter merupakan tantangan baru bagi 
para peneliti, sebab penelitian tentang kualitas jasa dan kepuasan yang ada pada 
saat ini lebih banyak dilihat dari perspektif pelanggan saja – bukan dari perspektif 
karyawan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila riset dan praktek-
pemasaran-jasa terkini memberi perhatian yang besar pada peran dari karyawan 
di service encounter.  Selanjutnya bitner dkk (1990) Mendiagnosa Insiden yang 
Menguntungkan dan Tidak Menguntungkan bagikaryawan dan pelanggan. Mereka 
mengembangkan pertanyaan-pertanyan seperti : 

a. Peristiwa spesifik apa yang menyebabkan service encounters yang 
memuaskan dari sudut pandang pelanggan?  

b. Apa yang harus dilakukan staf pelayanan agar pelanggan mengingat 
service encounters dengan baik ?  

c. Kejadian spesifik apa yang menyebabkan service encounters tidak 
memuaskan dari sudut pandang pelanggan?  

d. Apa yang telah dilakukan staff pelayanan sehingga menyebabkan kejadian 
yang tidak disukai pelanggan?  
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e. Kejadian dan perilaku mendasar seperti apa yang menyebabkan service 
encounters memuaskan dan tidak memuaskan serupa?  

f. Apakah kejadian dan perilaku ini berlawanan atau tidak?  
g. Apakah ada kejadian dan perilaku yang dapat dianggap sebagai penyebab 

pelanggan puas dan tidak? 
 

Bitner dkk (1990) juga mewawancarai responden dengan menggunakan 
critical incident technique (CIT) seperti “Pikirkan saat ketika (sebagai pelanggan), 
Anda memiliki interaksi yang sangat memuaskan (tidak memuaskan) dengan 
karyawan perusahaan penerbangan, hotel, atau restoran.  Kapan kejadian itu 
terjadi? keadaan spesifik seperti apa yang mengarah pada situasi ini? Apa tepatnya 
yang dikatakan atau dilakukan karyawan saat itu? Apa yang membuat Anda 
merasa interaksi itu memuaskan (tidak memuaskan)? 

 

 
Incident Sorting Process, Bitner, Booms and Tetreault (1990) 

 
 
Penelitian mereka membagi 3 kategori yakni:  

a. Group 1. Employee response to service delivery system failures. Semua 
insiden dalam kelompok ini terkait langsung dengan kegagalan dalam layanan 
inti (kamar hotel, restoran makanan, pesawat terbang) dan kegagalan sistem 
yang tak terelakkan yang terjadi bahkan untuk perusahaan terbaik sekalipun. 
Responden melihat kemampuan dan / atau kemauan staf pelayanan untuk 
merespons  

 
 

CONTOH PERISTIWA KELOMPOK 1: TANGGAPAN PETUGAS 

TERHADAP KESALAHAN PENYERAHAN JASA 
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Peristiwa 

Memuaskan Tidak Memuaskan 

A. Tanggapan terhadap Ketidaktersediaan Jasa 

Mereka tidak dapat 

menyediakan kamar yang saya 

pesan tetapi manajernya 

memberi saya kamar VIP 

dengan harga yang sama. 

Kami telah memesan kamar 

sebelumnya di hotel tersebut. Ketika 

datang, ternyata kami tidak mendapat 

kamar—tidak ada penjelasan, tidak 

ada permintaan maaf, dan tidak ada 

bantuan untuk mencari hotel lain. 

 

B. Tanggapan terhadap Pelayanan yang Sangat Lambat 

Walau pun saya tidak mengeluh 

sedikit pun karena harus 

menunggu satu setengah jam, 

pelayannya terus-menerus 

meminta maaf dan mengatakan 

tagihannya sudah datang. 

 

Petugas penerbangan tersebut terus-

menerus memberi kami informasi 

yang salah; keterlambatan satu jam 

mundur menjadi enam jam. 

C. Tanggapan terhadap Kegagalan Jasa Inti Lainnya 

Koktail udang saya setengah 

beku. Pelayannya meminta 

maaf dan tidak menagih saya 

biaya untuk satu pun jenis 

makan malam saya. 

Salah satu koper saya ringsek seolah-

olah baru jatuh dari ketinggian 30.000 

kaki. Ketika kami mengadukan koper 

yang rusak tersebut, karyawannya 

bersikeras bahwa saya berbohong 

dengan mencoba menyobeknya 

sendiri. 

 

b. Group 2. Employee response to customer needs and requests. Pelanggan 
meminta staf pelayanan (karyawan kontak) untuk menyesuaikan sistem 
pemberian layanan agar sesuai dengan kebutuhan uniknya. Tanggapan 
karyawan kontak akan menentukan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. 
Untuk ini responden diminta untuk menyertakan permintaan eksplisit 
(disesuaikan dengan sudut pandang pelanggan) mengenai “kebutuhan / 
permintaan khusus" yang sebenarnya mungkin dilakukan secara rutin (biasa) 
dari sudut pandang karyawan perusahaan. Yang terpenting adalah apakah 
pelanggan merasa special atau tidak? 

 
 
 

 
CONTOH PERISTIWA KELOMPOK 2: TANGGAPAN PETUGAS TERHADAP 

KEBUTUHAN DAN PERMINTAAN PELANGGAN 
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A. Tanggapan terhadap “Kebutuhan Khusus” Pelanggan 

Pramugarinya membantu saya tenang 

dan merawat anak saya yang mabuk 

udara. 

Anak saya yang masih kecil, dengan terbang 

sendirian, dibantu oleh pramugari dari 

awal sampai mendarat. Di bandara Albania 

petugas itu meninggalkannya sendirian di 

bandara tanpa ada yang mengantarnya ke 

penerbangan berikutnya. 

 

B. Tanggapan terhadap Preferensi Pelanggan 

Petugas resepsionis berkeliling dan 

mendapatkan untuk saya tiket masuk ke 

permainan pembukaan Marinir. 

Pelayan menolak permintaan saya untuk 

pindah dari meja dekat jendela pada suatu 

hari yang terik, karena tidak ada meja 

kosong di bagiannya. 

Di luar sedang turun salju—mobil saya 

mogok. Saya menghubungi 10 hotel tetapi 

tidak ada kamar sama sekali. Akhirnya 

ada satu orang yang memahami situasi 

saya dan menawarkan saya untuk 

menyewa satu tempat tidur dan 

memasangnya di salah satu ruang makan 

mereka yang kecil. 

 

Perusahaan penerbangan tidak 

mengizinkan saya membawa peralatan 

selam saya naik pesawat sekembali dari 

Hawaii walaupun saya membawanya 

seperti tas tentengan. 

C. Tanggapan terhadap Kesalahan Pelanggan Sendiri 

Saya kehilangan kacamata di pesawat; 

pramugari menemukannya dan 

mengantarkannya ke hotel saya gratis. 

Kami terlambat dalam penerbangan karena 

kerusakan mobil. Petugas pelayanan tidak 

membantu kami mencari penerbangan dari 

perusahaan penerbangan yang lain. 

 

D. Tanggapan terhadap Pelanggan Lain yang Berpotensi Mengganggu 

Manajer mengawasi terus-menerus laki-

laki menyeramkan di bar, untuk 

memastikan ia tidak akan mengganggu 

kami. 

Petugas hotel tidak bersedia mengingatkan 

orang-orang yang rebut berpesta di gang 

pada jam 3 dini hari. 

 
 
 
 

c. Group 3. Unprompted and unsolicited employee actions. Tindakan karyawan 
yang tidak terduga dan tidak diminta (spontan). Insiden positif merupakan 
kejutan yang sangat menyenangkan, sedangkan insiden yang tidak 
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memuaskan terdiri dari tindakan negatif dan Perilaku karyawan yang tidak 
dapat diterima (kekasaran, pencurian, sinis, mengabaikan pelanggan).  
 

CONTOH PERISTIWA KELOMPOK 3: TINDAKAN KARYAWAN YANG TIDAK CEPAT 
DAN TIDAK DIMINTA 

A. Perhatian kepada Pelanggan 

Pelayan memperlakukan saya seperti 
raja. Ia betul-betul memperlihatkan 
bahwa ia memperhatikan saya. 

Wanita di meja resepsionis bertingkah 
seolah-olah kami mengganggunya. Ia 
menonton televisi dan lebih 
memperhatikan TV tersebut daripada 
tamu-tamu hotel. 
 

B. Perilaku Karyawan yang Benar-benar Luar Biasa 

Ke mana pun pergi, kami selalu 
membawa boneka beruang kami. Ketika 
kami kembali ke kamar kami di hotel 
tersebut, petugas pembersih ruangan 
telah menata boneka-boneka beruang 
kami di kursi dengan nyaman. Beruang 
tersebut saling berpegangan tangan. 
 

Saya perlu berpikir beberapa menit untuk 
memilih santap malam. Pelayan berkata, 
“Kalau anda membaca menu dan bukan 
peta jalan, Anda akan tahu apa yang ingin 
dipesan.” 

C. Perilaku Karyawan dalam Konteks Norma Budaya 

Pelayan berlari mengejar kami untuk 
mengembalikan uang kertas $50 pacar 
saya yang jatuh di bawah meja. 

Pelayan di restoran mahal ini 
memperlakukan kami seperti sampah 
karena kami hanyalah anak-anak sekolah 
pada suatu hari yang sibuk. 
 

D. Penilaian Keseluruhan 

Pengalaman keluruhan begitu 
menyenangkan … semuanya berjalan 
mulus dan sempurna. 

Penerbangan ini begitu menyebalkan. 
Penerbangan yang seharusnya satu jam 
menjadi tiga setengah jam. Pendingin 
udaranya tidak berfungsi. Pilot dan 
pramugari bertengkar karena ada 
penumpang yang sakit. Pendaratan begitu 
kasar. Di atas semua itu, begitu mendarat, 
pilot dan pramugari malah turun lebih dulu. 

E. Kinerja dalam Konsidi Tertekan 

Petugas itu jelas sedang tertekan, tetapi 
ia tetap tenang dan bertindak secara 
profsional. 

 

Sumber: Mary Jo Bitner, Bernard H. Booms, dan Mary Stanfield Tetrault, “The Service 
Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents, Journal of Marketing 54 
(Januari 1990): 71-84. 

 
Selajutnya Jhonton (1995) meneliti factor-faktor yang menentukan 

kepuasan dan ketidakpuasan dalam service encounter di industry perbankan. 
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Menurut Jhonston (1995) ada 4 ekslusif determinants dari satisfaction or 
dissatisfaction yakni (1) integrity (dissatisfaction); (2) commitment (satisfaction); 
(3) aesthetics (dissatisfaction); and (4) cleanliness (satisfaction). 

Menurut hasil penelitian mereka Sumber kepuasan yang paling sering 
disebutkan adalah perhatian, responsif, perhatian dan keramahan (terhitung 400 
dari 543 menyebutkan - 74 persen). Semua faktor penentu ini menyangkut sifat 
tak berwujud dari layanan dan sesuai dengan dimensi empati, jaminan dan 
responsif Berry et al. (1985). Hal ini tampaknya agak bertentangan dengan 
pendapat mereka selanjutnya bahwa empati adalah yang paling tidak penting dari 
lima dimensi (Zeithaml et al., 1990). 

Bagi pelanggan, sumber ketidakpuasan utama di industry perbankan 
adalah integritas: kejujuran, keadilan, dan kepercayaan. Hal Ini termasuk 
kemampuan menjaga kepercayaan dan saling percaya antara pelanggan dan 
penyedia layanan. Ketidakpuasan utama lainnya adalah reliability, responsiveness 
and availability (baik tangible maupun intangible). Aspek lain bukti fisik (tangible) 
seperti kenyamanan, kebersihan, keamanan, akses hal ini sejalan dengan pendapat 
Zeithaml dkk. (1990) bahwa "tangibles" terdiri dari dimensi paling penting dalam 
kualitas layanan. 

 

 

 
 

The sources of satisfaction and dissatisfaction, Jhonston (1995) 

 
 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sabihaini (2002) pada jasa 
perbankan, ditemukan bahwa kualitas layanan mempunyai hubungan positif 
dengan behavioral intention yang favorable dengan ditunjukkan oleh tingkat 
loyalitas dan kesediaan membeli dengan harga premium, sebaliknya hubungan 
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tersebut bersifat negatif untuk behavioral intention yang unfavorable yang 
ditandai dengan swiching. Konsumen akan melakukan swiching bila batas 
toleransi terlampaui dan tergantung pada tingkat sensitivitas konsumen dalam 
merespon kepuasan yang belum terpenuhi. 

Penelitian selanjutnya Bitner, Booms dan Mohr (1994), melakukan 
penelitian mengenai service encounter dari sudut pandang pelanggan. Bitner dkk 
(1994) menggunakan teori peran (role and script theory) serta teori atribusi. 
Pengumpulan data dilakukan melalui critical incident tehnique (CIT) dengan 
menggunakan sampel karyawan dari hotel, airlines dan restaurant sebanyak 781 
responden. Hasil penelitian Bitner, Booms dan Mohr (1994) menunjukkan bahwa 
pemahaman karyawan terhadap pelanggan yang akurat memungkinkan baik 
karyawan maupun perusahaan untuk menyesuaikan secara tepat dengan 
kebutuhan pelanggan. penelitian Bitner, Booms dan Mohr (1994) sejalan dengan 
Schneider dan Bowen (1985) dan Schneider dkk. (1980) yang menemukan 
korelasi yang tinggi antara sikap karyawan dan pelanggan terhadap keseluruhan 
kualitas layanan di sektor perbankan. Sedangkan penelitian lain terhadap 1.300 
pelanggan dan 900 profesional layanan pelanggan yang dilakukan oleh 
Development Dimensions International menemukan perbedaan dalam persepsi 
antara kedua kelompok. Studi tersebut secara konsisten menilai pentingnya 
keterampilan dan kompetensi layanan tertentu.  

Penelitian Akhtar dkk (2009) mengenai service encounter disektor 
transporatsi menunjukkan bahwa perilaku karyawan pada saat kritis memiliki 
dampak langsung terhadap perusahaan. Temuan yang paling menonjol dari 
penelitian ini adalah bahwa pelanggan bermasalah adalah akar penyebab 
ketidakpuasan pelanggan. Kemudian respon karyawan terhadap kegagalan sistem 
penyampaian layanan, respon karyawan terhadap kebutuhan dan permintaan 
pelanggan dan akhirnya, tindakan karyawan yang tidak diminta dan tidak diminta 
masing-masing merupakan faktor penting bagi ketidakpuasan pengguna layanan 
bus di Bangladesh. Berdasarkan penelitian tersebut mereka merekomendasikan 
agar dilakukan pelatihan karyawan berupa kemampuan beradaptasi, spontanitas 
dan penanganan dalam menangani pelanggan. Disisi lain perusahaan harus 
menyediakan kompensasi, kompensasi finansial maupun non finansial. 
Perusahaan harus memotivasi karyawan dan menyediakan umpan balik seperti 
yang disarankan oleh Zeithaml dan Bitner (2003) 

Selanjutnya Farrell dkk (2001) mengembangkan model service encounter. 
Penelitian sebelumnya terhadap interaksi perjumpaan layanan telah menyoroti 
pentingnya karyawan bersikap fleksibel dan menyesuaikan perilaku mereka 
untuk memenuhi perubahan kebutuhan dan permintaan pelanggan. Hubungan ini 
telah diusulkan secara teoritis oleh Hartline dan Ferrell (1996) dan divalidasi 
secara empiris oleh Bitner dkk (1994). Karyawan harus dapat mengenali 
kebutuhan pelanggan dan situasi yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. 
Meskipun layanan yang dilihat pelanggan secara khusus dapat dianggap sebagai 
perilaku layanan rutin oleh karyawan, penting bagi karyawan untuk menyadari 
bahwa kebutuhan khusus pelanggan penting dan karyawan harus beradaptasi 
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untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Zeithaml dan Bitner 2000). Kemampuan 
beradaptasi dapat dipandang sebagai sebuah rangkaian, mulai dari kesesuaian 
total dengan kebijakan organisasi, hingga melengkapi personalisasi layanan 
(Hartline dan Ferrell 1996). Oleh karena itu, seorang karyawan dapat 
menampilkan berbagai tingkat kemampuan beradaptasi tergantung pada 
kebutuhan pelanggan dari situasi layanan. Namun, secara umum, semakin banyak 
karyawan mencoba menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan, semakin baik pelanggan cenderung mengevaluasi kualitas pemberian 
layanan (bandingkan, Bitner et al 1994. Bitner et al 1990; Hartline dan Ferrell 
1996; Zeithaml dan Bitner 2000).  

Pekerjaan menghubungkan perasaan percaya dengan persepsi kualitas 
layanan yang lebih luas (Cronin et al., 2000; Johnston 1995; Parasuraman et al., 
1988). Namun, hal ini hanya memperhitungkan perasaan pelanggan, bukan 
perilaku staff layanan. Pelanggan ingin terus diinformasikan selama proses 
pelayanan (Parasuraman et al 1985), karena hal tersebut membuat perasaan 
percaya diri mereka meningkat (Parasuraman et al 1988). Karyawan yang 
berperilaku dengan cara yang meyakinkan akan meningkatkan rasa aman dan 
menciptakan persepsi pelanggan tentang integritas dan kompetensi karyawan 
(Johnston 1995). Pelanggan akan merasa yakin terhadap layanan yang diberikan  
dengan melihat perilaku karyawan yang meyakinkan. Hal ini akan mengarah pada 
evaluasi kualitas layanan yang lebih baik bagi pelanggan. 

Penelitian pelanggan menemukan bahwa perilaku yang baik dari 
karyawan akan menghasilkan persepsi kualitas layanan dan kepuasan yang lebih 
baik dari pelanggan (Guiry 1992; Johnston 1995; Dabholkar et al., 2000). Ketika 
karyawan memperlihatkan sikap lebih perhatian, sopan santun, kooperatif, dan 
antusias untuk mendengarkan pelangga maka persepsi kualitas layanan pelanggan 
akan semakin besar begitu juga sebaliknya. Saxe dan Weitz (1982) adalah peneliti 
pertama yang menyoroti pentingnya organisasi untuk mendorong karyawan dan 
mengadopsi orientasi pelanggan, di mana karyawan harus menghindari tindakan 
yang dapat menurunkan minat pelanggan. Gagasan ini telah divalidasi oleh Kelley 
dan Hoffman (1997) bahwa karyawan yang berorientasi pelanggan akan 
dipersepsi secara positif oleh pelanggan.  

Berbagai penelitian telah menguji efek strategi dan perilaku pemulihan 
layanan terhadap kepuasan pelanggan dan persepsi kualitas layanan. Kemampuan 
emphati karyawan dalam menanggapi keluhan pelanggan atau mengatasi 
kegagalan layanan secara efektif dapat menyebabkan peningkatan tingkat kualitas 
layanan. Kemampuan tanggapan karyawan terhadap kegagalan sistem layanan 
menyebabkan kejadian tersebut diingat dengan baik atau tidak baik (Zeithaml dan 
Bitner 2000). Ketika seorang pelanggan mengalami masalah dengan sebuah 
organisasi maka kepercayaan mereka terhadap organisasi tersebut akan 
berkurang, Namun jika organsiasi tersebut merespon dengan baik maka akan 
mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap organisasi 
tersebut.  
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Beberapa peneliti mengusulkan bahwa untuk terus-menerus memberikan 
kejutan positif (wow service) kepada pelanggan melalui layanan yang diberikan 
sehingga persepsi kualitas layanan yang diberikan akan meningkatkan retensi dan 
loyalitas pelanggan.  bukti empiris sebelumnya telah menunjukkan bahwa 
"perlakuan khusus" dari karyawan merupakan sumber kepuasan dan kualitas 
layanan (Zeithaml dan Bitner 2000). Walaupun ketika pelanggan tidak memiliki 
kebutuhan atau permintaan khusus, pelanggan akan ingat saat mereka menerima 
pelayanan khusus oleh petugas servis. Layanan memuaskan adalah sebagai hasil 
dari kesenangan pelanggan dengan tindakan mengejutkan dari karyawan walupun 
idak diminta (Bitner et al 1990). Dengan membuat layanan menjadi mudah diingat 
melalui perlakuan spontan berarti karyawan pada dasarnya telah meningkatkan 
citra organisasi.  

Kelompok berkinerja tinggi sering dicirikan oleh kerja tim dan beberapa 
perusahaan yang dikenal focus dengan layanan pelanggan mereka yang luar biasa. 
Tuntutan fisik pekerjaan layanan yang dilakukan membutuhkan dukungan rekan 
kerja dan lingkungan yang dapat memotivasi dan memungkinkan karyawan untuk 
terus melakukan pelayanan yang baik. Kehadiran semangat komunitas di tempat 
kerja merupakan obat penawar yang ampuh untuk meningkatkan semangat kerja. 
Namun tingkat kinerja tim yang tinggi sering mengabaikan pelanggan. Oleh karena 
itu, organisasi harus berhati-hati untuk tidak melupakan pelanggan dalam usaha 
mereka saling membantu untuk meningkatkan ekspektasi layanan pelanggan 
(Baker dan Fasenmaier, 1997).  

Kemampuan karyawan untuk berempati dengan pelanggan juga dikaitkan 
dengan persepsi kualitas layanan yang lebih baik. Empati ditampilkan oleh 
karyawan yang dapat ditunjukan berupa caring, understanding dalam memahami 
kebutuhan pelanggan ((Johnston 1995 ; Wels-Lips et al 1998). Keandalan secara 
konsisten telah diidentifikasi sebagai penentu persepsi persepsi kualitas layanan 
yang paling penting. Untuk itu Karyawan perlu menjaga konsistensi kinerja 
layanan, dapat diandalkan dan akurat ketika saat berhadapan dengan pelanggan. 
Jika karyawan dapat memberikan layanan seaman mungkin serta melakukan hal-
hal benar maka persepsi pelanggan tentang komitmen kualitas layanan organisasi 
akan tercermin dengan baik.  

Tangibles mewakili aspek fisik pemberian layanan : misalnya, estetika, 
kebersihan fasilitas, kerapian pakaian karyawan. Ini mungkin pada awalnya 
tampak membingungkan untuk mengasosiasikan perilaku karyawan selama 
pertemuan layanan dengan persepsi pelanggan terhadap bukti-bukti. Namun, 
karyawan tetap harus bertanggung jawab untuk menghadirkan barang bukti 
berkualitas tinggi kepada pelanggan. Misalnya, karyawan dapat membuat 
komitmen untuk berpakaian dengan standar yang sesuai, atau menyediakan 
fasilitas fisik yang bersih ketika melayani yang keduanya harus berdampak pada 
persepsi konsumen terhadap kejadian nyata. 
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A Conceptualisation of Service Quality Implementation,  

sumber: Farrel dkk (2001) 

 
Pendekatan baru terhadap penerapan kualitas layanan yang dilakukan 

oleh Farrel dkk (2001) menawarkan signifikansi akademis karena 
mengkonseptualisasikan penilaian kualitas layanan dari kedua belah pihak. 
Penelitian mereka menyediakan platform yang berguna bagi riset selanjutnya. 
Bagi para praktisi, studi ini menyoroti pentingnya perilaku karyawan layanan 
dalam formulasi pelanggan terhadap persepsi kualitas layanan. Penerapan 
prinsip-prinsip kualitas layanan tidak hanya berfokus pada persepsi pelanggan 
terhadap kualitas layanan, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan 
konstruksi perilaku, dan menawarkan panduan praktis yang tepat bagi organisasi 
yang harus meningkatkan penawaran kualitas layanan. Hal ini berimplikasi pada 
perekrutan dan pelatihan karyawan, karena para manajer dapat berkonsentrasi 
untuk mempekerjakan karyawan yang menampilkan karakteristik perilaku yang 
sesuai atau menerapkan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan 
perilaku karyawan tertentu. Penelitian selanjutnya secara empiris perlu 
memvalidasi hubungan dimensi penerapan kualitas layanan terhadap persepsi 
pelanggan terhadap kualitas layanan. Penelitian lebih lanjut juga dapat meneliti 
dampak input manajerial seperti (Pemberdayaan pekerja layanan, 
kepemimpinan) terhadap kualitas kinerja karyawan SQI garis depan. Penelitian 
Farrel dkk merupakan dasar dari penelitian mengenai kepuasan pelanggan, 
kualitas layanan, dan pemberian layanan dari pihak karyawan dan manajer yang 
dapat dilakukan. 

 
Customers’ Behavioural Intentions, Satisfaction and Service Quality 
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SAT = Satisfaction, SQ = Service Quality, BI = Customers’ Behavioural Intentions 

 
 

6.5. Lifecycle Service Encounters 

Dalam mengeksplorasi pertemuan layanan di industri jasa, berbagaai 
literatur telah mengembangkan serangkaian konsep dan model serta  menerapkan 
kombinasi 8P yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam situasi 
bisnis yang berbeda, seperti pemasaran, operasi dan manajemen, dan 
perencanaan strategi bisnis. Ketika sebuah layanan dilakukan, konsumen dan 
penyedia layanannya saling berinteraksi, secara langsung maupun tidak langsung, 
secara berurutan atau sesekali, secara fisik atau hampir, dan secara singkat atau 
intensif, selama proses melakukan layanan. 

 Qiu (2014) menggambarkan serangkaian pertemuan layanan untuk 
menyoroti berbagai kemungkinan interaksi sosial dan transaksional selama siklus 
hidup pelayanan.  Alih-alih memusatkan perhatian pada aktivitas interaksi antara 
penyedia layanan dan pelanggan selama melakukan pengiriman layanan, kita 
dapat mengetahui aktivitas interaktif antara penyedia layanan dan pelanggan 
sepanjang siklus hidup layanan. Svensson (2004) menyusun model rantai 
pertemuan layanan yang berkorelasi tinggi dalam membuat jaringan perjumpaan 
layanan.  
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A series of service encounters throughout the lifecycle of service. 

 
Interaksi fisik menggambarkan interaksi di mana konsumen layanan dan 

penyedia layanan melakukan aktivitas layanan untuk mewujudkan manfaat 
bersama dengan bukti fisik tertentu yang secara langsung dan real-time terkait 
dengan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen. interaksi virtual 
menggambarkan interaksi di mana penyedia layanan melakukan tindakan untuk 
melayani konsumen jasa tanpa memberikan bukti fisik yang secara langsung dan 
real-time terkait dengan layanan yang diminta oleh konsumen. Layanan ini pada 
dasarnya berbasis telekomunikasi atau berbasis cyber, seperti memeriksa status 
pesanan melalui telepon, mengikuti perintah dengan mengakses situs web, e-
banking, belanja online, pendidikan online, atau bermain game komputer melalui 
Internet (Bitner et al., 2000) Interaksi virtual tanpa henti meningkatkan peran 
mereka dalam pertemuan layanan. Interaksi virtual pada intinya adalah aktivitas 
interaksi yang dimediasi oleh perangkat teknis. Bila terjadi interaksi antara 
konsumen dengan konsumen dan pelanggan potensial tanpa bantuan atau 
bantuan dari pihak ketiga, interaksi tersebut pada intinya adalah interaksi 
langsung. 

 

 
An organizational view of service encounters, Qiu (2014) 
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A new perspective of service offering and delivering model. Qiu (2014) 

 

6.6. Intercultural Service Encounters 

Budaya merupakan faktor pembeda satu kelompok dengan lainnya.  
Budaya juga lensa untuk memandang dan mengevaluasi pengalaman mereka, yang 
mungkin mendorong perbedaan persepsi mereka tentang diri mereka sendiri dan 
tentang orang-orang dari budaya lain. Perbedaan budaya memainkan peran 
penting dalam membentuk harapan, persepsi, kognisi, emosi, motivasi, dan 
bahkan evaluasi dari pengalaman mereka dalam berbagai konteks layanan. 
Budaya memiliki keterbatasan dalam menjelaskan sikap dan perilaku konsumen 
tingkat individu. Keterbatasan terjadi karena sebagian besar orang tidak memiliki 
tipe atau tingkat nilai budaya yang sama persis dan kebanyakan orang mampu 
beradaptasi dengan perilaku yang sesuai dengan budaya dalam setiap pemberian 
situasi.  

Stauss dan Mang (1999) adalah peneliti pertama yang menggunakan 
istilah 'pertemuan layanan antarbudaya' untuk menggambarkan pertemuan 
layanan di mana karyawan dan pelanggan layanan milik budaya yang berbeda. 
Menggunakan konseptualisasi konstruk jarak budaya (cultural distance) dari 
Hofstede dalam penelitian mereka tentang penumpang Jepang, Amerika, dan 
Jerman di maskapai penerbangan Jerman. Sayangnya mereka tidak menemukan 
dukungan empiris untuk hipotesis mereka tentang persepsi pelanggan yang lebih 
negatif tentang pertemuan antar budaya dibandingkan dengan pertemuan 
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intrakultural. Untuk menjelaskan temuan mereka, mereka menyarankan bahwa 
realisasi jarak budaya antara karyawan layanan dan pelanggan dapat mengubah 
persepsi tentang pengendalian situasi atau hasilnya. Dengan kata lain, pelanggan 
dapat menghubungkan kegagalan layanan dengan jarak budaya antara mereka 
dan karyawan layanan secara ex post facto sebelum membuat penilaian akhir 
kepuasan. 

Weiermair (2000) mengemukakan bahwa kedekatan budaya dan jarak 
budaya cenderung mempengaruhi kepuasan pelanggan karena prasangka dan 
harapan mereka yang berbeda. Segmen pelanggan yang berbeda mungkin 
memiliki harapan dan sikap yang berbeda mengenai penyedia layanan dan 
kualitas layanan (Crotts 2004). Pelanggan juga menunjukkan perbedaan signifikan 
dalam persepsi mereka tentang pengalaman layanan dengan karyawan yang 
berbeda secara budaya (Kulik dan Holbrook, 2000). Pelanggan cenderung lebih 
suka karyawan dengan ras yang sama dengan diri mereka sendiri karena akan 
menimbulkan kepercayaan dan keakraban yang lebih besar. Ryoo (2005) 
menyoroti pentingnya menggunakan strategi membangun hubungan untuk 
menciptakan pemahaman yang lebih baik antara pelanggan dan karyawan dari 
budaya yang berbeda.  

Zhang et al. (2008) secara khusus, menyoroti pengaruh budaya dan 
perbedaan lintas budaya dalam aspek pengalaman layanan pelanggan.  Mulai dari 
harapan dari pertemuan layanan, persepsi tentang kualitas layanan dan evaluasi 
pengalaman layanan. Bahkan niat perilaku mereka terhadap penyedia layanan.  

Barker dan Härtel (2004) mengeksplorasi pengalaman layanan pelanggan 
yang beragam secara budaya di Australia menemukan bahwa pelanggan yang 
beragam secara budaya merasakan bahwa mereka mendapatkan layanan yang 
tidak adil dan karenanya mengalami tingkat kepuasan yang lebih rendah. 
Sayangnya mereka tidak mengajukan kerangka kerja konseptual atau proposisi 
berdasarkan temuan ini, yang dapat divalidasi secara empiris dengan karyawan 
layanan dan pelanggan dari budaya yang berbeda dalam pengaturan pertemuan 
layanan antar budaya. Paswan dan Ganesh (2005) menemukan bahwa kesamaan 
dan perbedaan antara negara asal dan negara tuan rumah mempengaruhi 
kenyamanan interaksi lintas budaya.  

Pelanggan dari budaya individualistis dipandang lebih kompetitif, mandiri, 
dan berorientasi diri dengan fokus yang lebih kuat pada penyelesaian tujuan. 
Karenanya, pelanggan individualistis berharap orang lain menjadi efisien seperti 
dirinya. Pelanggan dari budaya individualistis juga umumnya memiliki tingkat 
harapan layanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan dari budaya 
kolektivistik Pelanggan individualistis juga tampaknya mengharapkan lebih 
banyak empati dan jaminan dari penyedia layanan dan lebih cenderung berfokus 
pada kebutuhan mereka sendiri dan menunjukkan intoleransi yang lebih besar 
terhadap kinerja layanan yang buruk, dibandingkan dengan pelanggan 
kolektivistik (Donthu dan Yoo 1998).  Pelanggan dari budaya individualistis juga 
cenderung lebih mengandalkan kriteria evaluasi objektif seperti keandalan, daya 
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tanggap, dan bukti fisik, daripada kriteria subyektif seperti empati dan jaminan 
(Mattila dan Patterson, 2004).  

Pelanggan dari budaya kolektivistik lebih toleran terhadap tingkat layanan 
yang buruk dalam jangka pendek, toleransi yang lebih besar terhadap ambiguitas 
dan kesediaan untuk menerima kegagalan layanan dalam jangka pendek (Donthu 
dan Yoo, 1998). Pelanggan pada budaya Asia umumnya menekankan hubungan 
interpersonal, yang membuat kualitas interaksi antara karyawan layanan dan 
pelanggan merupakan faktor penting dalam proses dimana pelanggan 
mengevaluasi pengalaman layanan mereka mereka lebih cenderung mengikuti 
hierarki sosial yang menghasilkan jarak kekuasaan yang lebih tinggi daripada 
budaya individualistis (Hofstede, 1991). Karenanya, pelanggan dalam budaya 
kolektivistik berharap diperlakukan dengan hormat oleh karyawan yang mereka 
anggap memiliki status sosial lebih rendah daripada mereka. 

Pelanggan dari budaya individualistis (misalnya, AS) lebih cenderung 
mengeluh terhadap kegagalan layanan daripada mereka yang berasal dari budaya 
kolektivis seperti Cina, Singapura, dan Korea, mungkin karena perbedaan dalam 
atribusi mereka untuk kegagalan layanan (Liu et al. 2001; Liu dan McClure 2001). 
Pelanggan dari budaya Asia lebih cenderung mengandalkan isyarat tidak 
berwujud daripada isyarat nyata dari lingkungan, dibandingkan dengan rekan-
rekan mereka dari budaya Barat Oleh karena itu, konsumen Asia menganggap 
komunikasi nonverbal dan isyarat visual lebih penting daripada pesan verbal. 
(Mattila, 1999). 

Pelanggan dengan latar belakang budaya yang berbeda juga mengevaluasi 
dan mempersepsikan kualitas layanan secara berbeda, mungkin karena 
perbedaan dalam harapan mereka berdasarkan tingkat layanan dalam budaya 
rumah mereka. Misalnya, responden Meksiko menilai kualitas layanan lebih tinggi 
daripada orang Amerika (Herbig dan Genestre 1996), sementara responden 
Jerman memiliki ekspektasi layanan yang lebih rendah daripada orang Amerika 
(Witkowski dan Wolfinbarger 2002). Demikian pula, pelanggan di Inggris lebih 
toleran terhadap kualitas layanan yang buruk daripada orang Amerika mungkin 
karena budaya konservatif mereka (Voss et al. 2004), sedangkan pelanggan Jepang 
menyatakan peringkat persepsi kualitas yang lebih rendah (Laroche et al. 2004).  

Pelanggan dari beragam budaya juga menggunakan faktor yang berbeda 
untuk mengevaluasi pengalaman layanan mereka. Misalnya, orang Jepang 
menekankan 'kepedulian terhadap pelanggan', yang mungkin disebabkan oleh 
nilai-nilai budaya oriental mereka yang unik (Winsted, 1997), sementara 
responden Taiwan menekankan pentingnya 'kemurahan hati', yang mungkin 
disebabkan oleh etika budaya Konfusianisme mereka yang kuat (Imrie, 2005).  

Pelanggan dari budaya Asia lebih cenderung mengandalkan isyarat tidak 
berwujud daripada isyarat nyata dari lingkungan, dibandingkan dengan rekan-
rekan mereka dari budaya Barat (Mattila 1999a, b). Oleh karena itu, konsumen 
Asia dapat menganggap komunikasi nonverbal dan isyarat visual lebih penting 
daripada pesan verbal.  
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Karyawan dan pelanggan dengan latar belakang budaya yang sama 
diharapkan lebih memahami kebutuhan dan harapan masing-masing, dibanding 
karyawan dan pelanggan dari budaya yang berbeda dengan nilai-nilai, gaya, dan 
aturan perilaku yang jauh (Sharma et al. 2009, 2012). Oleh karena itu, hasil yang 
sukses lebih mungkin terjadi dalam pertemuan layanan antar budaya jika latar 
belakang budaya karyawan layanan dianggap serupa dengan latar belakang 
budaya pelanggan (Hopkins et al. 2005). Ketika karyawan dan pelanggan layanan 
berbagi bahasa, nilai, dan norma yang sama, hal ini tidak hanya akan memfasilitasi 
komunikasi tetapi juga meningkatkan prediktabilitas perilaku. Selain itu, 
komunikasi yang jelas dan akurat diharapkan dapat meningkatkan kejelasan 
peran. Kejelasan peran sangat penting untuk hasil layanan yang sukses. (Dellande 
et al. 2004). Perbedaan peran dapat muncul jika persepsi karyawan layanan 
tentang tugas atau kualifikasi pekerjaan mereka berbeda dari harapan pelanggan. 

Pelanggan juga menikmati stereotip budaya atau nasional ketika memilih 
penyedia layanan. Sebaliknya, pelanggan dari budaya minoritas juga dapat 
merasakan tingkat diskriminasi dalam perilaku karyawan layanan dari budaya 
dominan, yang dapat menyebabkan persepsi kualitas layanan dan kepuasan yang 
lebih rendah (Barker dan Härtel, 2004). Beberapa pelanggan etnis yang mungkin 
kurang berpengalaman dan memiliki kesulitan komunikasi dalam berurusan 
dengan karyawan layanan dari budaya lain, dapat mendorong mereka untuk 
menyalahkan karyawan layanan untuk layanan yang buruk (Bendapudi dan Berry, 
1997). 
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BAB VII 

SERVICE FAILURE AND  

SERVICE RECOVERY 

 
 
 
 

7.1. Service Failure 

Dalam sektor jasa, tidak ada jaminan bahwa perusahaan tidak ada 
mengalami kegagalan layanan (service failure). Kualitas layanan bergantung pada 
karyawan yang melayani dan siapa yang dilayani (jenis pelanggan), sehingga 
variasi kualitas layanan sangat mungkin terjadi. Ketika pada saat tertentu demand 
terhadap jasa meningkat, maka kegagalan layanan (service failure) dapat terjadi.  

Kegagalan layanan (Service Failure) adalah segala jenis kesalahan, 
kekurangan atau masalah yang terjadi selama penyediaan layanan. penyebab 
kegagalan pelayanan bergantung pada factor individual dan situasional, serta 
pemahaman secara serius atas kegagalan sebagai faktor yang kritis untuk memilih 
strategi pemulihan yang tepat (Hart et al, 1990). Kegagalan layanan dari sudut 
pandang pelanggan telah didefinisikan sebagai "kesalahan atau kesalahan yang 
timbul selama pemberian layanan, menyebabkan ketidakpuasan" (Lewis & 
Spyrakopoulos, 2001). 

Semakin tinggi tingkat kegagalan pelayanan yang dialami oleh pelanggan, 
semakin  sulit  bagi  perusahaan  untuk  melakukan service recovery. Secara garis 
besar masalah-masalah yang dihadapi setiap perusahaan bisa ditelusuri dari 3 
sumber utama yakni dikarenakan oleh perusahaan (janji yang berlebihan),  
karyawan (kasar, cuek, tidak sopan), pelanggan (tidak mengikuti instruksi atau 
petunjuk). Namun, dari sudut pandang penyedia layanan, setiap pertemuan 
layanan menghadirkan kesempatan untuk memuaskan konsumen dengan 
meningkatkan tingkat kualitas layanan yang ada, walaupun memahami cara untuk 
memuaskan pelanggan jauh lebih mudah daripada mendapatkan wawasan 
tentang perilaku mereka yang tidak menyenangkan.  

Menurut Namasivayam dan Hinkin,(2003) Konsumsi pada layanan jasa 
tingkat ketidakpastian dan risiko yang tinggi sehingga kemungkinan besar akan 
menyebabkan kegagalan.  Mccoll dan Kennedy (2003) menyebutkan empat 
sumber dari service failure, yaitu : layanan (hayanan yang tidak  tersedia, harga 
layanan keliru dan  Layanan yang terlalu  lambat, konsumen terlalu lama 
menunggu, antrean terlalu panjang), penyedia jasa (tindakan dan perilaku  
karyawan yang tidak  sepatutnya, seperti tidak sopan, kasar, bad mood) hal- hal 
yang diluar kendali penyedia jasa (Faktor lingkungan non  manusia seperti Hujan, 
Panas, Badai dan Perilaku organisasi lain (listrik, Air, Jaringan) dan pelanggan 
(pelanggan sendiri dan pelanggan lain). 
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Disektor transportasi kasus Service Failure sering terjadi misalnya 
keterlambatan kedatangan pesawat, hal ini bisa disebabkan faktor teknis atau non 
teknis (alam).    Kasus mati listrik massal (blackout) dan pemadaman bergilir yang 
melanda Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah pada Agustus 4-5 
2019 menyebabkan  banyak service failure pada bisnis lain. Misalnya beberapa 
rangkaian Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta terpaksa terhenti di tengah jalan dan 
penumpang harus dievakuasi dari terowongan gelap. KRL juga berhenti 
beroperasi, membuat ribuan penumpang terlantar di stasiun. Pelanggan 
telekomunikasi berteriak, karena tidak bisa berkomunikasi atau mengakses 
internet. Akibatnya Bisnis Online mengalami kerugian besar dan berdampak pada 
sektor UKM yang mengantungkan omset pembeliannya pada pengguna Go Food 
atau Grab Food.  Distribusi air bersih juga terhambat. 

 Bitner dkk (1990) menyebutkan Kegagalan layanan dapat dikelompokkan 
menjadi empat kategori:  
(1)   Kegagalan sistem pelayanan, Kegagalan ini bisa disebabkan oleh 

karakteristik unik dari layanan misalnya pada restaurant dan café, service 
failure bisa terjadi karena koki atau barista tidak ada sehingga terjadi 
perubahan cita rasa makanan dan minuman.  

(2)  Kesenjangan antara kebutuhan dan permintaan, dimana kebutuhan dan 
permintaan khusus pelanggan tidak bisa disediakan atau dipenuhi oleh 
perusahaan. 

(3)  Unprompted/tindakan karyawan yang tidak diinginkan, tidak ramah, 
kurang sopan, ugal-ugalan, slow respons dll. 

(4)  Perilaku pelanggan seperti terlalu banyak permintaan atau kebutuhan 
khusus, tidak disiplin, kurang bekerja sama dengan penyedia layanan, 
terlambat pada waktu pelayanan dll. 

 
Dimitriou, (2017) menyatakan faktor Kunci ketika berurusan dengan 

kegagalan layanan adalah menanganinya dengan hati-hati, dengan bijaksana, pada 
waktu yang tepat (moment of truth) dan dengan tingkat profesionalisme yang 
tinggi. Bisnis perhotelan, seperti Hyatt dan Disney, meminta karyawan mereka 
untuk mengidentifikasi moment of truth dan mencatatnya dalam database 
sehingga mereka dapat digunakan untuk mengajar karyawan lain tentang budaya 
layanan mereka. 

Wright dan Lovelock (2018) menganjurkan moment of truth sebagai ‘point 
penting  dalam pemberian layanan di mana pelanggan berinteraksi dengan 
karyawan dan hasilnya dapat mempengaruhi persepsi kualitas layanan. Moment 
of truth akan menghasilkan kesan yang mendalam (memorable experience) 
dibenak pelanggan. Misalnya, saat tamu yang lelah tiba di meja resepsionis hotel 
setelah perjalanan panjang dan melelahkan ternyata tidak disambut dengan 
hangat kurang ramah dan senyum dari front office serta adminstrasi check in yang 
lama, tanpa ada tawaran bantuan bagasi saat menuju kamar  hotel, maka telah 
terjadi kegagalan layanan. Apalagi jika sampai dikamar hotel, suasana dan fasilitas 
kamar tidak seperti yang dijanjikan. Kegagalan layanan seperti ini mengakibatkan 
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pelanggan mengalami kerugian dalam hal uang, waktu, dll. (Bhandari, 2010; 
Roschk dan Gelbrich, 2014; Van Vaerenbergh et al., 2012). 

Menurut Ford dkk. (2012), kegagalan layanan dalam industri hotel dan 
pariwisata dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori:  

(i) Kegagalan produk layanan 

Makanan yang dingin atau tidak disiapkan dengan baik, pengaturan layanan kamar 
(kotor atau bau, tidak ada tanda arah atau karpet yang terlalu usang) dan sistem 
layanan (mesin kartu kredit tidak beroperasi atau server tidak terorganisir, wifi 
tidak berfungsi).  Situasi ini akan mengecewakan pelanggan dan merusak 
pengalaman pelanggan. Terutama bagi tamu yang sedang terburu-buru karena 
jadwalnya ketat.  

 (ii) Kegagalan untuk memenuhi permintaan pelanggan eksplisit atau implisit 
seperti ketidakmampuan untuk memberikan apa yang diminta pelanggan, seperti 
jumlah bed, jenis makanan, kamar non smoking. Kegagalan ini juga bisa 
disebabkan oleh pelanggan. misalnya pelanggan terlalu cepat masuk ke hotel 
sebelum waktunya, lupa memperpanjang waktu stay, sewaktu minta 
memperpanjang ternyata kamar penuh, minta kamar khusus perokok ternyata 
habis dll. 

(iii) Kegagalan yang disebabkan oleh tindakan atau kelambanan karyawan; Ini 
termasuk tindakan yang disengaja dan tidak disengaja, seperti menunjukkan 
kekasaran atau sikap buruk atau tidak menyajikan makanan atau tagihan tepat 
waktu.  Situasi lain bisa terjadi karena perbedaan  budaya. 

(iv) Kegagalan yang disebabkan oleh pelanggan lain, kejadian acak atau keadaan 
di luar kendali organisasi. Misalnya Pelanggan berdebat keras, bertengkar atau 
bertingkah buruk di dekat orang lain di sebuah kamar atau di meja. Tamu 
menciptakan kebisingan di waktu larut malam sehingga  membangunkan tidur 
tamu lainnya. 

Studi Hoffman dkk (1995) pada industri restoran mengungkapkan lebih 
lanjut, jenis kegagalan layanan yang lebih rinci pada kategori 'kegagalan sistem 
pengiriman layanan'. Mereka mencantumkan lima jenis yang berbeda.  

1) Kegagalan cacat produk makanan seperti dingin, lembek, mentah, terbakar, 
basi,  atau rusak dan insiden di mana benda (rambut, kaca, kotoran, dsb) 
ditemukan dalam makanan  

2) Kegagalan layanan yang lambat / tidak tersedia yang melibatkan situasi di 
mana pelanggan menunggu terlalu banyak waktu untuk layanan atau tidak 
dapat menemukan bantuan saat mereka membutuhkannya.  

3) Kegagalan yang berasal dari masalah fasilitas terkait masalah kebersihan 
seperti bau tak sedap, peralatan makan kotor dan benda bernyawa yang 
ditemukan dalam makanan atau merangkak melintasi meja (mis. Serangga). 

4)  Kegagalan yang berkaitan dengan kebijakan tidak secara jelas dinyatakan oleh 
restoran dan akibatnya dianggap oleh pelanggan sebagai tidak adil, mis. 
restoran yang tidak menerima cash, cek atau kartu kredit tertentu. 
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5) Kegagalan yang berkaitan dengan kondisi seperti item menu yang tidak 
memadai, makanan yang dimasak tidak sesuai pesanan, kegagalan yang terkait 
dengan masalah tempat duduk seperti perokok tempat duduk di bagian bebas 
rokok dan sebaliknya, reservasi hilang atau diabaikan 

 
Hasil penelitian Koc, (2013) serta Guchait dkk  (2014) menunjukkan 

beberapa kesalahan umum yang dilakukan bisnis perhotelan ketika berhadapan 
dengan kegagalan layanan disebabkan oleh: (1) Tidak mendengarkan 
kekhawatiran pelanggan (2) Tidak menganggap serius masalah atau keluhan 
pelanggan, (3) Tidak melakukan apa-apa tentang kegagalan layanan, (4) Tidak 
menyadari urgensi penyelesaian keluhan atau kegagalan layanan secepat 
mungkin, (5) Menyelesaikan keluhan pelanggan tertentu, tetapi tidak mengambil 
tindakan apa pun untuk memastikan tidak akan terjadi lagi, (6) Menolak untuk 
menerima keluhan pelanggan, (7) Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi cara 
yang paling tepat untuk menanggapi keluhan pelanggan dan cara menanganinya 
dengan benar, (8) Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi strategi pemulihan 
yang paling tepat untuk diikuti, (9) Menghindari tanggung jawab dan mengalihkan 
kesalahan. 

Kegagalan layanan adalah peluang bagi organisasi untuk meninjau, 
mengevaluasi, dan mengubah kebijakan, prosedur, dan kelemahan lain yang tidak 
efektif. Evaluasi dan perbaikan kegagalan layanan menunjukkan bahwa 
perusahaan benar-benar menghargai pelanggannya. Bagi Tim manajemen 
evaluasi kegagalan berarti kesempatan belajar dari kesalahan untuk mencegah 
pengulangan serta membantu team untuk meningkatkan keterampilan 
manajemen dan pemulihan kepercayaan diri anggota team.  

Timm (2001) menuliskan daftar periksa pertanyaan untuk mengevaluasi 
situasi kegagalan layanan 

1) Apa sifat dari masalah? 
2) Bagaimana pelanggan dan manajer melihat masalah? 
3) Apa perspektif mereka tentang masalah ini? 
4) Apa yang dikatakan manajer kepada pelanggan untuk membantu situasi 

tersebut? 
5) Apa yang dikatakan manajer yang bisa memperburuk situasi? 
6) Bagaimana manajer menunjukkan perhatiannya kepada pelanggan? 
7) Apa yang akan dilakukan manajer berbeda jika situasinya muncul lagi? 
8) Apakah manajer berpikir bahwa pelanggan ini akan kembali lagi 

menggunakan jasa perusahaan? 
 

Apapun alasan yang muncul yang menyebabkanterjadinya kegagalan 
layanan, akan  berdampak negatif bagi kepuasan dan loyalitas. Karenanya 
perusahaan harus siap dan memiliki sikap yang tepat untuk menghadapi 
kegagalan layanan apa pun. Shoemaker dkk (2007) memberikan masukan untuk 
mengembangkan sikap yang benar terhadap kegagalan layanan yakni (a) 
Kegagalan layanan tidak akan terhindarkan, (b) Kegagalan layanan itu sehat, (c) 
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Kegagalan layanan adalah peluang yang harus dimanfaatkan, (d) Kegagalan 
layanan dapat digunakan sebagai alat pemasaran, (e) Kegagalan layanan adalah 
iklan gratis (positif WOM) jika dapat diselesaikan dengan baik. 

 

7.2. Service Recovery 

  Kegagalan merupakan hal wajar dan menjadi pelajaran berharga bagi 
mereka yang mau belajar dan mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Banyak 
perusahaan yang bangkit dan besar justru setelah belajar dari kegagalan. 
Kegagalan bisa saja terjadi dalam pelayanan kepada pelanggan. Ketika sesuatu 
yang salah terjadi, sebenarnya perusahaan memiliki kesempatan yang luar biasa 
untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan cepat dan murah hati untuk 
melakukan hal yang benar dan menyenangkan pelanggan.  Cara tersebut 
dinamakan pemulihan layanan (Service Recovery). Pemulihan layanan 
didefinisikan sebagai tindakan spesifik yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk 
memastikan bahwa pelanggan mendapatkan solusi  setelah terjadi kegagalan 
layanan yang menyebabkan mereka kecewa atau tidak puas. Pemulihan layanan 
dilakukan untuk mengimbangi reaksi negatif pelanggan terhadap kegagalan 
layanan. 

 Zemke dan Bell (2000) menyebutkan bahwa pemulihan layanan 
merupakan suatu hasil pemikiran, rencana, dan proses untuk menebus 
kekecewaan pelanggan menjadi puas terhadap organisasi setelah pelayanan yang 
diberikan mengalami masalah (kegagalan). Hoffman & Bateson (2006) 
mendefinisikan service recovery sebagai  reaksi  yang  diberikan organisasi 
terhadap keluhan yang diajukan konsumen  dalam  rangka  memberikan kepuasan 
kepada konsumen tersebut. Menurut Michael dkk (2009) Pemulihan layanan 
adalah 'tindakan integratif yang dilakukan perusahaan untuk membangun kembali 
kepuasan dan loyalitas pelanggan setelah kegagalan layanan (pemulihan 
pelanggan), untuk memastikan bahwa insiden kegagalan mendorong 
pembelajaran dan proses perbaikan (proses pemulihan) dan untuk melatih dan 
memberi penghargaan kepada karyawan untuk tujuan ini (pemulihan karyawan).  
Zeithaml dkk (2017) mendefinisikan service recovery sebagai tindakan  yang  
dilakukan  oleh  sebuah organisasi sebagai respon atas service failure yang terjadi. 

Schweikart dkk. (1993) melihat pemulihan layanan sebagai bagian dari 
manajemen mutu dan tujuan utamanya adalah untuk menjaga hubungan bisnis 
dengan pelanggan. Pendapat ini didasarkan pada premis bahwa kepuasan 
pelanggan akan menyebabkan terjadinya loyalitas pelanggan, penjualan berulang 
dan komunikasi word-of-mouth yang positif. Pemulihan layanan yang efektif, di 
sisi lain, mengarah pada persepsi yang disempurnakan tentang kualitas produk 
dan layanan yang telah dibeli, persepsi yang disempurnakan tentang kompetensi 
perusahaan dan citra yang baik dalam hal kualitas dan nilai yang dirasakan. 

Peranan service recovery dalam jasa pemasaran sangat krusial. 
Berdasarkan keterangan diatas pemulihan layanan sebagai sebuah proses untuk 
mengembalikan pelanggan yang dirugikan ke keadaan yang memuaskan setelah 
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sebuah layanan atau produk telah gagal memenuhi harapan. Reichheld & Sasser 
(1990) menganjurkan perusahaan jasa harus membuat rencana pemulihan 
layanan untuk memperbaiki kegagalan layanan agar pelanggan tidak berpindah ke 
perusahaan lain. Menurut mereka target zero defect dalam pemberian layanan 
tidaklah realistis. Pada suatu waktu akan terjadi error atau kesalahan dalam 
pelayanan atau bisa jadi pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi 
pelanggan.  Untuk itu perusahaan layanan harus memiliki strategi pemulihan 
layanan untuk memperbaiki kegagalan layanan dan berusaha untuk ``zero 
defection'' dari pelanggan. Hart dkk (1990) menyatakan bahwa pemulihan 
layanan yang berhasil bahkan dapat membuat pelanggan menjadi lebih puas dan 
loyal dibandingkan mereka menerima layanan yang benar (standar).  

Pemulihan layanan juga berkontribusi pada minat pembelian uang, 
komitmen pelanggan, trust,  positif WOM, dan persepsi pelanggan terhadap 
keadilan atau fairness (Hoffman & Kelley,  2000; Mattila, 2000). Miller dkk (2000) 
mencatat bahwa pemulihan layanan melibatkan tindakan-tindakan yang 
dirancang untuk menyelesaikan masalah, mengubah sikap negatif pelanggan yang 
tidak puas dan pada akhirnya mempertahankan pelanggan. Dengan demikian 
pemulihan layanan yang baik dapat mengubah pelanggan yang marah menjadi 
pelanggan setia (Kotler dkk, 2017). 

Pandangan ini sejalan dengan Reichheld (1996) yang berpendapat bahwa 
retensi pelanggan melalui pemulihan layanan yang efektif dapat menghasilkan 
keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Bowen dan Johnston (1999) 
berpendapat bahwa manajemen memiliki tanggung jawab terhadap pemulihan 
layanan internal, karena manajemen telah merancang proses layanan (baik untuk 
karyawan dan pelanggan), sistem pemberian layanan, dan memasukkan karyawan 
ke tempat kerja. Karyawan, misalnya front-line, cukup sering bertugas untuk 
memulihkan kegagalan layanan yang dilakukan oleh unit departemen lain atau 
proses produksi layanan yang tidak efisien.  

Hubungan dengan pelanggan akan tercipta dengan baik karena keluhan 
pelanggan ditangani dengan tulus (Shoemaker dkk, 2007). Timm (2001) 
berpendapat bahwa dalam kasus pengeluh kronis, strategi terbaik untuk 
mengikuti adalah mencoba memahami motif mereka dan kemudian mendorong 
mereka untuk mengusulkan solusi yang dapat diterima. "Berita terbaiknya adalah 
bahwa semua pelanggan yang keluhannya ditangani dengan baik sangat mungkin 
untuk menggunakan kemabali layanan perusahaan. 

 
7.2.1. Service Recovery Choice 

Kegagalan untuk memastikan kepuasan pelanggan, baik pada awalnya 
maupun terlambat, melalui pemulihan layanan dapat menyebabkan penurunan 
kepercayaan pelanggan, kehilangan pelanggan, WOM negatif serta kemungkinan 
publisitas negatif dan bertambahnya biaya langsung untuk mereplikasi layanan. 
Respons manajerial yang efektif bergantung pada penelitian yang efektif mengenai 
fenomena tersebut. 
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Setelah penyedia layanan mengakui kegagalan layanan dan telah 
memutuskan untuk memberikan pemulihan melalui pemulihan layanan, 
pertanyaan yang jelas adalah, opsi apa yang tersedia untuk memperbaiki 
kerusakan guna mendapatkan keuntungan maksimal dari upaya ini? (Goodwin 
dan Ross, 1992). Gnoth (1994), berpendapat bahwa sebuah layanan terdiri dari 
empat elemen kausal: (1) gagasan tentang produk akhir; (2) sarana yang 
diperlukan untuk memproduksinya; (3) bentuk, atau urutan sarana; (4) orang 
(atau mesin) yang menanggapi permintaan, memilih cara yang memadai, 
mengaturnya dan memberikan layanan tersebut. Pendekatan "teknologi-layanan 
ini" menyediakan kerangka kerja operasional untuk merancang sebuah layanan 
(Gnoth, 1994). Intinya ketika kegagalan layanan diakui dan pemulihan layanan 
dipertimbangkan, tiga pertanyaan yang harus dijawab ialah: (1) Bagaimana 
pemulihan harus dilakukan ? (permintaan maaf, pengembalian biaya yang 
dikeluarkan, pengembalian biaya plus hadiah)  (2) Siapa yang harus memulihkan? 
Frontliner, supervisor, manager. (3) Seberapa cepat pemulihan harus dilakukan ?  
Immediately, Soon, Later. 

Kaur dan Sarma (2015) mengembangkan model pengukuran Consumer 
Complaining Behaviour di  Service Industry ke dalam 8 dimensi yakni Redress-
seeking Complaint, Friendly Complaint , Opportunism, Third-Party Complaint , 
Switching, WOM Complaint, Loyalty Complaint, Neglect. Ke 8 dimensi tersebut 
terwakili dalam 27 indikator (item) pertanyaan. Dimensi Redress-seeking 
Complaint (keluhan mencari ganti rugi) menjadi dimensi yang paling signifikan. 
Penelitian ini telah memberikan kerangka konseptual mengenai maksud CCB, yang 
dapat digunakan oleh akademisi untuk penilaian lebih lanjut. 

Untuk memeriksa aspek pemulihan layanan, Boshoff (1997) 
menggambarkan sebuah model teoritis yang dibangun untuk dijadikan pedoman.  
Model ini terdiri dari empat elemen utama: (1) aspek yang berkaitan dengan 
kepuasan/ketidakpuasan pelanggan dan paradigma disconfirmation; (2) 
tanggapan perilaku keluhan (3) opsi pemulihan layanan (teknologi layanan); dan 
(4) hasil pemulihan layanan. 

 
7.2.2. External Service Recovery 

Beberapa literatur telah mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk 
pemulihan bagi pelanggan eksternal. Bell dan Zemke (1987) mengusulkan  lima 
cara untuk pemulihan bagi pelanggan eksternal yakni permintaan maaf ( apology) 
, segera melakukan pemulihan kembali (urgent reinstatement) , empati, (empathy)  
penebusan simbolis (symbolic atonement)  dan tindak lanjut (follow-up). 
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Service Recovery option, Boshoff (1997) 

 
 

Bitner dkk (1990) mengemukakan ada empat elemen kunci yang harus 
dipertimbangkan perusahaan untuk keberhasilan pemulihan layanan eksternal 
yakni : pengakuan (acknowledgement), penjelasan (explanation), permintaan 
maaf (apology) dan kompensasi., (compensation). Selain itu untuk mengimbangi 
reaksi negatif pelanggan perusahaan perlu melakukan beberapa hal seperti 
penggantian dan pengembalian dana, dan pemberian diskon, intervensi, respon 
dan reaksi manajemen dalam pemulihan layanan seperti permintaan maaf dan 
pengakuan kegagalan layanan, berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan. 
(Johnston, 1995 ; Boshoff, 1997).  

Ron Kaufman (2012) pakar service memberikan teknik service recovery 
yakni "S E R V I C E" 
1. Say You’re Sorry (katakan Anda meminta maaf dengan tulus). Satu 

permintaan maaf yang jujur dan tulus dapat meningkatkan loyalitas 
pelanggan. 
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2. Expedite Solutions (Solusi yang cepat). Semakin cepat memperbaiki masalah 
pelanggan akan semakin baik Biaya kehilangan pelanggan jangka panjang 
jauh lebih besar dari  biaya perbaikan kerusakan yang dikeluarkan. 

3. Respond to the Customer (berikan Respond yang hangat kepada pelanggan, 
berempatilah). Luangkan waktu untuk berempati. Dengarkan keluhan 
pelanggan. Jaga hubungan dengan pelanggan dan jangan lupa untuk berterima 
kasih kepada pelanggan secara pribadi dengan menggunakan catatan ataupun 
hadiah kecil yang menyenangkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. 

4. Victory (Beri kemenangan untuk pelanggan). Berikan lebih dari yang 
diharapkan pelanggan (diskon, layanan tambahan, upgrade pelayanan, dll. 
Lakukan dengan cepat! Tidak ada loyalitas diperoleh melalui syarat yang ribet 
dan waktu yang bertele-tele. 

5. Implement Improvements (implementasikan perbaikannya) Belajar dari 
kesalahan untuk meningkatkan pelayanan Anda. 

6. Communicate Results (sebarkan hasil dari service recovery yang telah 
dilakukan).  Berikan informasi yang lengkap tentang konsekuensi dan 
perbaikan agar setiap orang dapat belajar dari apa yang telah terjadi. 

7. Extend the Outcome (Perpanjang tindakan perbaikannya). Terus layani 
pelanggan walaupun mereka sudah berhenti mengeluh. Tetap berhubungan 
hingga pelanggan datang kembali dan loyalitas mereka terjaga. 
 

Johnston dan Fern (1999) menyatakan pelanggan hanya merasa terganggu 
pada kegagalan layanan pertama dan mereka mungkin merasa menjadi korban 
jika kegagalan tersebut berulang lagi. Pendapat ini sejalan dengan penelitian 
Magnini dkk (2007) yang menyatakan service recovery tidak bisa terjadi di segala 
situasi misalnya (a) Efektifitas akan berkurang bila pelanggan tersebut pernah 
mengalami kegagalan sebelumnya (apalagi bila kegagalan tersebut adalah 
kegagalan yang sama). (b) Efektifitas akan Berkurang untuk kegagalan besar. Sama 
saja untuk pelanggan yang lama maupun baru. (c) Efektifitas akan bertambah bila 
pelanggan mempercayai bahwa kegagalan tersebut adalah di luar kontrol kita. (d) 
Efektifitas akan bertambah bila persepsi pelanggan adalah bahwa kegagalan itu 
adalah kegagalan yang tidak dapat diduga. 

Shoemaker dkk (2007) menyatakan pemilihan layanan sebaiknya diikuti 
dengan 

a) Ucapan terima kasih kepada pelanggan karena berbagi informasi berharga 
b) Jelaskan kepada pelanggan, mengapa Anda menghargai keluhan tersebut.  
c) Beri tahu pelanggan betapa bersyukurnya Anda mempelajari masalah ini 

dan memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya.  
d) Mohon maaf kepada pelanggan tentang insiden dan ketidaknyamanan 

yang ditimbulkannya. Sangat penting untuk menambahkan bahwa Anda 
dengan tulus berharap Anda akan diberi kesempatan untuk melayani 
mereka lagi di masa depan.  

e) Berjanji untuk segera melakukan sesuatu tentang masalah tersebut.  
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f) Tanyakan kepada pelanggan semua informasi penting tentang insiden 
tersebut, sehingga Anda dapat mencoba menyelesaikannya dengan lebih 
efektif.  

g) Perbaiki kesalahan dengan segera. Ini memungkinkan Anda untuk 
memastikan bahwa pelanggan akan keluar dengan puas  

h) Periksa kepuasan pelanggan. Sebelum pelanggan pergi, periksa sekali lagi 
apakah mereka sepenuhnya puas dengan hasil bantuan anda (sekali lagi, 
ucapkan terima kasih atas kesempatan yang mereka berikan kepada Anda)  

i) Pastikan bahwa tindakan yang tepat akan diambil untuk mencegah insiden 
ini terjadi lagi di masa mendatang. 

 
7.2.3. Internal Service Recovery 

Sasser dan Arbeit (1976) mengemukakan bahwa konsep pelanggan internal 
dalam layanan awalnya berevolusi melalui gagasan pekerjaan penjualan di sektor 
jasa dengan tujuan menjadikan pekerjaan itu menarik bagi karyawan. Kemudian 
gagasan pemasaran internal menjadi berkembang oleh sejumlah peneliti (mis., 
Berry, 1981; Gronroos, 1984; Gummesson, 1987;  Johnston, 1999; Michel et al., 
2009). Mereka menyarankan bahwa karyawan harus dipandang sebagai 
pelanggan internal. karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan 
adalah variabel sentral dalam pemulihan layanan. Inti dari ide ini adalah 
kebutuhan mutlak untuk memahami dan mengatasi kebutuhan dan harapan 
pelanggan internal. Jika manajemen ingin karyawan memberikan tingkat layanan 
yang luar biasa kepada pelanggan, maka ia harus siap untuk memberdayakan 
karyawannya. (Reynoso dan Moores, 1995; Bowen dan Johnston, 1999). 

Mengapa karyawan sebagai pelanggan internal perlu diperhatikan ? 
Shostack (1984) berpendapat bahwa kegagalan layanan biasanya hasil dari titik-
titik kegagalan dalam proses pengiriman layanan dan upaya pemulihan 
memerlukan intervensi karyawan untuk mengakomodasi dan mempertahankan 
pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa keluhan yang diterima disebabkan 
oleh keengganan karyawan untuk merespons kegagalan layanan (Bitner dkk, 
1990). Bisa jadi pelanggan yang marah  menyebabkan kegagalan layanan dimana 
karyawan merasa  shock, frustasi, stress, jengkel atau tidak berdaya akibat 
berurusan dengan pelanggan yang tidak bahagia (Bowen dan Johnston , 1999). 

Kegagalan pengiriman layanan terutama berfokus pada personel garis 
depan (biasanya perwakilan layanan pelanggan) dengan pekerjaan sehari-hari 
menangani pengaduan  pelanggan (Johnston dan Michel, 2008). Mereka sebagian 
besar bertanggung jawab atas pengalaman layanan pelanggan (Van Dun et al., 
2012). Fakta-fakta ini menunjukkan peran penting yang dimainkan karyawan lini 
depan dalam kepuasan pelanggan (Keiningham dkk., 2006; Helms dan Mayo, 
2008) serta manajemen hubungan pelanggan (Frenkel et al., 1998; Mukherjee dan 
Malhotra, 2009). Van Dun et al., (2012) menyatakan kegagalan meruapakan 
refleksi dari stres tingkat tinggi dan kinerja organisasi yang buruk. 

Bowen dan Johnston (1999) berpendapat perusahaan harus menciptakan 
iklim layanan internal dan memiliki strategi pemulihan layanan internal untuk 
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mendukung usaha mereka dalam pemulihan layanan eksternal.  Schneider dan 
Bowen (1993) mengemukakan bahwa gagasan untuk memperlakukan karyawan 
sebagai pelanggan juga dapat dipertimbangkan dalam dinamika internal 
organisasi. Mereka berpendapat bahwa penting untuk menyadari bahwa anggota 
organisasi tidak hanya melayani pelanggan eksternal, tetapi mereka juga memiliki 
pelanggan internal.  

Pandangan ini didukung oleh Gronroos (1990) yang menggambarkan proses 
produksi layanan sebagai jaringan sistem yang dibangun atas interrelasi dan saling 
ketergantungan antara sejumlah sub-proses. Dia menyatakan bahwa setiap 
operasi layanan terdiri dari fungsi layanan internal yang saling mendukung dan 
berpendapat layanan internal yang buruk akan menngakibatkan layanan eksternal 
pelanggan menjadi buruk. George (1990) memperkuat pandangan ini bahwa 
dibutuhkan dukungan personel (karyawan penghubung) yang tidak secara 
langsung melakukan kontak dengan pelanggan namun kontribusinya akan 
mempengaruhi layanan yang akhirnya dikirim ke pelanggan 

Pemulihan layanan internal tidak dapat diabaikan karena dapat membantu 
karyawan untuk mengatasi ketidakberdayaan dan perasaan negatif seperti,  stress 
gelisah / jengkel, merasa tidak berdaya dan frustrasi. Hal ini akan merusak kinerja 
para karyawan tersebut dan akhirnya menciptakan pelanggan eksternal yang 
tidak puas. Dengan menganalisis data kegagalan secara sistematis memungkinkan 
manajer untuk memprioritaskan upaya dan sumber daya pemulihan proses 
mereka  serta membantu karyawan untuk belajar dari kegagalan dan menghindari 
kegagalan tersebut di masa depan. (Stauss dan Seidel, 2005).  

Menurut Bowen dan Johnston (1999) Pemulihan karyawan yang efektif juga 
dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka di tempat kerja, berfikir positif.  
karyawan akan merasa didukung, dipercaya, lebih berkonsentrasi pada pekerjaan 
masa depan dan menjadi lebih loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya karyawan 
akan memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat membantu mengubah pelanggan 
yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas atau loyal (Bowen dan Lawler, 1995, 
Miller et al., 2000) 

Reynoso dan Moores (1995) menyediakan daftar untuk menjawab 
kebutuhan dan harapan pelanggan internal  
1. Menciptakan kesadaran internal akan keberadaan pelanggan internal.  
2. Mengidentifikasi harapan pelanggan internal; .  
3. mengomunikasikan harapan ini kepada pemasok internal (perusahaan) 

untuk membahas kemampuan dan/atau hambatan mereka sendiri untuk 
memenuhi persyaratan ini;  

4. Perusahaan harus bekerja untuk membuat perubahan yang diperlukan 
sehingga dapat memberikan tingkat layanan yang diperlukan;  

5. Mengukur kepuasan pelanggan internal, dan memberikan umpan balik jika 
layanan ingin ditingkatkan. 

Layanan internal memberikan kemungkinan untuk mendesain ulang dan 
memperbaiki sistem produksi layanan, dalam hal meningkatkan efisiensi dan 
menurunkan biaya operasional. Langkah efektif diperlukan respon cepat 
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manajemen dan karyawan terkait, menganalisis alasan kegagalan layanan, 
mendengar dari saran pelanggan internal untuk menemukan solusi kemudian 
melakukan Restrukturisasi layanan, mendesain ulang proses dan memberikan 
reward bagi karyawan yang memberi kontribusi terhadap perbaikan.  

Schneider dan Bowen (1985) menyebutkan ada hubungan positif antara 
kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. iklim organisasi yang 
menguntungkan karyawan dan komitmen untuk tetap bekerja diperusahaan 
berkorelasi positif terhadap kualitas layanan pelanggan. Keterkaitan ini telah 
diperluas oleh Heskett et al. (1994; 1997) dalam kajian Rantai laba layanan  
(service profit chain ) mereka yang mendokumentasikan keterkaitan antara 
kualitas layanan internal dan kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan 
eksternal, serta retensi dan profitabilitas pelanggan.  
 
7.2.4. Paradigma Disconfirmation Harapan 

Zemke dan Bell (2000) menyebutkan komitmen perusahaan terhadap 
komitmen kualitas layanan dan kepuasan pelanggan bergantung pada bagaimana 
responnya setelah disconfirmation. Model teoritis yang dominan berkaitan dengan 
kepuasan dan ketidakpuasan adalah paradigma diskonfirmasi harapan (Oliver, 
1977). Ketidakpuasan pelanggan adalah keadaan psikologis yang diakibatkan oleh 
kombinasi evaluasi emosional dari ekspektasi disconfirmasi selama pertemuan 
layanan dan perasaan sebelum pertemuan layanan (Oliver, 1981). Kepuasan (dis) 
yang dihasilkan secara bertahap bercampur ke dalam sikap terhadap produk, 
layanan atau perusahaan. Sikap ini terdiri dari perasaan negatif atau positif yang 
diarahkan pada penyedia layanan (Lutz, 1991). Sikap juga akan membentuk 
ekspektasi (harapan) konsumen baik secara positif maupun negatif.  

Harapan pelanggan didefinisikan sebagai standar penilaian internal atau 
tolok ukur kualitas layanan yang mereka terima. Harapan, sesuai dengan 
paradigma disconfirmation, memberikan pengaruh penting pada kepuasan 
pelanggan terhadap perjumpaan layanan dan persepsi kualitas layanan (Bitner, 
1990). Harapan ditentukan oleh faktor-faktor seperti upaya pemasaran eksternal, 
periklanan, pengiriman pesan merek, dan janji eksplisit dan implisit (Baker dan 
Magnini, 2016). Harapan juga ditentukan oleh pengalaman sebelumnya, 
kebutuhan pribadi dan dari mulut ke mulut (Parasuraman et al., 1985). Ketika 
ekspektasi lebih besar dari kinerja aktual, ekspektasi pelanggan secara negatif 
dikonfirmasikan dan ketika kinerja aktual lebih besar dari ekspektasi, ekspektasi 
pelanggan secara positif dikonfirmasikan.  

Banyak penelitian mengkonfirmasi bahwa ketidakpuasan adalah 
penyebab utama keluhan (Liu & McClure, 2001; Williams, Drake & Moran, 1993). 
Pandangan ini berakar pada teori harapan disconfirmation (Oliver, 1980), yang 
berpendapat bahwa ketidakpuasan diakibatkan oleh perbedaan antara harapan 
pelanggan dan kinerja produk / layanan yang dirasakan. Karena ekspektasi 
konsumen ditemukan sebagai faktor utama yang mempengaruhi evaluasi 
konsumen atas pengalaman pembelian mereka. maka pada umumnya konsumen 
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menjadi tidak puas saat harapan mereka tidak dipenuhi oleh kinerja produk atau 
layanan saat ini. Akibatnya, mereka menjadi kecewa dan mengeluh.  

Paradigma disconfirmation telah menyediakan kerangka konseptual 
untuk studi CCB. Secara konseptual, terdiri dari tiga elemen dasar: harapan, 
persepsi kinerja dan kepuasan/ ketidakpuasan yang diakibatkan. Harapan adalah 
hasil dari proses motivasi dan, agar harapan terbentuk, hubungan objek-subjek 
harus dibangun berdasarkan pengetahuan objek. Konfirmasi / disconfirmation 
merupakan proses evaluatif dimana konsumen membandingkan layanan atau 
kinerja produk dengan harapannya sebelumnya. Konfirmasi terjadi ketika kinerja 
aktual sama atau lebih baik dari ekspektasi, yang dapat menyebabkan kepuasan. 
Konfirmasi negatif, di sisi lain, terjadi bila produk atau layanan tidak sesuai dengan 
harapan pelanggan. Konfirmasi negatif, pada gilirannya, berkontribusi terhadap 
ketidakpuasan yang mungkin terjadi. 

Meskipun paradigma disconfirmation telah digunakan secara luas dalam 
penelitian CCB, namun memiliki keterbatasan. Satu kritik adalah pembahasan 
elemen dan proses yang mengarah ke penilaian kepuasan sementara proses yang 
terus berlanjut tentang bagaimana konsumen merespons pengalaman konsumsi 
hanya tersirat. Maute dan Forrester (1993) mengemukakan pendapat bahwa 
paradigma disconfirmation mengabaikan sifat, kondisi dan konsekuensi 
sebelumnya dari pengalaman konsumsi yang tidak memuaskan dan bahwa 
penelitian tanggapan ketidakpuasan sebagian besar tidak terstruktur dan tidak 
memiliki kerangka teoritis.  

Wirtz dan Mattila (2001) menyebutkan salah satu variabel yang paling 
kontroversial dalam paradigma diskonfirmasi adalah standar perbandingan. Yakni 
bagaimana konsumen mengembangkan standar yang mereka gunakan dalam 
proses perbandingan?. Dua pelanggan yang mengalami layanan yang sama 
mungkin akan memiliki tingkat kepuasan yang sangat berbeda berdasarkan 
harapan mereka. Karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa pelanggan 
yang berbeda memiliki harapan yang berbeda dan bahwa harapan sebagian besar 
akan mempengaruhi persepsi pengalaman layanan. Gagasan ini memberi suatu 
perspektif bahwa perusahaan harus mampu membuat service discrimination 
untuk dapat mencapai pertumbuhan jangka panjangnya. 

Ada tiga elemen yang melandasi suatu interaksi bisnis. Pertama, customer 
experience, yaitu seberapa jauh konsumen mengalami sebuah pengalaman yang 
sesungguhnya dalam berinteraksi dengan perusahaan. Kedua, persepsi konsumen, 
yakni sejauh mana konsumen bisa mengklaim dan mempersepsikan value yang 
dialami dalam proses interaksi tersebut. Ketiga, perilaku konsumen, yakni yang 
terjadi setelah konsumen mengalami sebuah pengalaman berinteraksi apakah dia 
akan tetap setia atau malah berpindah ke perusahaan lain. Pemahaman terhadap 
ketiga elemen ini menyimpulkan bahwa perusahaan harus mampu mengelola 
pengalaman konsumen (customer experience) dengan baik. 

Singh (1988) menyebutkan Complaint behaviour responses (CCB) adalah 
serangkaian respons perilaku (ekspresi ketidakpuasan) dan non behavioural 
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(melakukan apa-apa), yang dipicu oleh pengalaman pembelian yang tidak 
memuaskan. Sejumlah upaya signifikan telah dilakukan untuk mengklasifikasikan 
perilaku keluhan konsumen. Konsep CCB telah mendapat banyak perhatian di 
kalangan ilmuwan dalam literatur. Jacoby & Jaccard (1981) mendefinisikannya 
sebagai "Tindakan yang diambil oleh individu yang melibatkan komunikasi negatif 
mengenai produk atau layanan baik kepada perusahaan yang memproduksi atau 
memasarkan produk atau layanan tersebut atau ke entitas organisasi pihak 
ketiga." Menurut Mowen (1993), perilaku pengaduan adalah salah satu dari 
sejumlah tindakan yang dipicu oleh ketidakpuasan yang dirasakan selama 
pembelian.  

  Hirschman (1970) menggunakan tipologi tiga faktor yakni (a) exit (usaha 
aktif oleh pelanggan untuk mengakhiri hubungan dengan penjual) (b) voice (upaya 
untuk menjaga hubungan dengan menekan perusahan untuk mengubah produk, 
praktik dan kebijakannya melalui keluhan kepada penjual, produsen dan pihak 
ketiga); (c) kesetiaan (respons pasif, hanya menerima ketidakpuasan dengan 
harapan hal-hal akan membaik di masa depan). Rusbult, Zembrodt and Gunn 
(1982) menambahkan factor keempat yakni pengabaian (neglect) (secara pasif 
memungkinkan hubungan memburuk). EVLN (exit, voice, loyalty, neglect), 

Sebagian Konsumen yang tidak puas tidak melakukan tindakan apapun 
walaupun pengalaman membeli atau konsumsi yang buruk. Ini adalah tipe 
konsumen non-complainers yang mungkin pergi dan tidak pernah mengeluh. Hal 
ini terjadi terutama karena waktu dan usaha tidak sepadan dengan yang 
dihasilkan, atau mereka tidak tahu di mana atau bagaimana mengeluh, selain itu  
mereka percaya bahwa tidak ada yang akan dilakukan perusahaan walaupun 
Mereka mengeluh. konsumen jenis ini memilih untuk keluar tanpa menyuarakan 
keluhan mereka (neglect) setelah mengalami ketidakpuasan, sehingga tidak 
memberi kesempatan kepada pemasok layanan untuk mempertahankannya. 
Konsumen jenis ini juga akan memberi peringatan kepada teman dan keluarga 
agar tidak menggunakan layanan perusahaan. (Singh, 1990) menyebut Kelompok 
ini, sebagai "voicer". Menurut Blodgett dkk. (1995), 77% dari semua non-
complainers terlibat dalam WOM negative. 

Singh (1990) mengelompokkan 3 tipe konsumen yakni Voice responses, 
Private Responses dan Third party responses.  
a.  Voice Response, Ditujukan pada objek-objek yang sifatnya eksternal (relasi 

informal) dan pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pertukaran 
yang tidak memuaskan (pengecer, distributor, pemanufakturan dan penyedia 
jasa). No action response (tidak melakukan apa-apa) dimasukkan dalam 
kategori ini karena mencerminkan perasaan terhadap pemasar atau penjual. 

b.  Private Response. Memberitahu dan memperingatkan teman, keluarga dan 
kolega mengenai pengalaman buruknya menggunakan produk / jasa dari 
perusahaan bersangkutan, apabila tindakan ini dilakukan, maka akan 
berdampak buruk bagi citra perusahaan. 

c.  Third Party Response, Ditujukan pada objek-objek eksternal yang tidak 
terlibat secara langsung (contohnya surat kabar, lembaga konsumen, lembaga 
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bantuan hukum dan sebagainya). Bentuk-bentuk responnya bisa berupa 
menuntut ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa (misalnya 
menulis di surat pembaca), atau secara langsung mendatangi lembaga 
konsumen, instansi hukum, dan sebagainya. 

 

 
 

Taxonomy of Consumer Complaint Behaviour Responses, Source: Singh’s (1990) 

 
Oleh karena itu, penyedia layanan harus meyakinkan mereka untuk 

menyuarakan ketidakpuasan mereka, sehingga tindakan perbaikan dapat 
dilakukan untuk menahan mereka, daripada mengakuisisi pelanggan baru, yang 
akan terlalu mahal (Tax & Brown, 1998). Selanjutnya, sangat penting untuk 
memperlakukan pelanggan yang tidak puas dengan sopan dan tidak berpihak. 
Dengan demikian, perilaku keluhan konsumen telah diakui sebagai bidang penting 
yang memiliki hubungan dan mempengaruhi evaluasi kualitas layanan, loyalitas, 
niat membeli kembali dan pengembangan strategi pemasaran yang efektif. 

Penelitian Johnston dan Michel (2008) tentang pemulihan layanan telah 
mengungkapkan tiga perbedaan pemulihan layanan yakni (a)  customer recovery 
yakni memuaskan pelanggan setelah kegagalan layanan (b) process recovery 
yakni bagaimana belajar dari kegagalan untuk mencegahnya di masa depan (c) 
employee recovery yakni bagaimana mempersiapkan mereka untuk pulih dari 
kegagalan layanan 

 
 Orientation Recovery Effectiveness 

Fundamentals 
Customer 
Recovery 

 Focus pada pengalaman pelanggan 
 bertujuan untuk memuaskan 

pelanggan setelah kegagalan 
layanan 

 orientasi Faktor eksternal dan 
pribadi  

 perlakuan yang adil 
terhadap pelanggan  

 Jangan gagal dua kali 
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 Orientation Recovery Effectiveness 
Fundamentals 

 Dominasi pendekatan fungsi 
pemasaran terhadap pemulihan;  

process 
recovery 

 Fokus pada proses produksi dan 
pengiriman dan bagaimana belajar 
dari kegagalan memperbaiki proses 
sehingga dapat mencegah kegagalan 
di masa depan  

 orientasi Faktor internal dan 
prosedural dan teknologi  

 Mendominasi pendekatan fungsi 
operasi terhadap pemulihan 

 mengumpulkan data pada 
proses untuk belajar 
tentang titik kegagalan  

 Menganalisis data 
kegagalan layanan untuk 
memperbaiki proses 

employee 
recovery 

 Berfokus pada membantu karyawan 
berhasil dalam mencoba 
memulihkan pelanggan atau 
memulihkan diri dari perasaan 
negatif dari situasi kegagalan 
layanan  

 orientasi Faktor internal dan pribadi  
 Mendominasi pendekatan HRM 

terhadap pemulihan 

 Praktek Pemulihan 
Internal "karyawan 
dengan membatasi batasi" 
tumpahan "negatif dari 
karyawan kepada 
pelanggan 

Sumber: Johnston dan Michel (2008) 

 
 Tabel. Integrating for Effective Service Recovery 

 

Points of 
Integration 

Key Ideas Tools 

“Service Logic” Menjalin jawaban bersama:  
Logika Pelanggan  
Apa yang ingin dicapai 
pelanggan, dan mengapa?  
Logika Teknis / Proses  
Bagaimana hasil layanan 
diproduksi, dan mengapa?  
Logika Karyawan  
Apa yang karyawan coba 
lakukan, dan mengapa? 

Peta layanan dan cetak 
biru Tim lintas fungsi 

Balance 
Subcultures and 
Dominant 
Culture 

Subkultur Pemasaran, 
Operasi, dan Manajemen 
Sumber Daya Manusia hidup 
berdampingan dengan 
budaya dominan, secara 
keseluruhan 

peta budaya "dominan 
dan subkultur Desain: 
Nilai terbuang Praktik 
manajemen Artefak 
budaya 
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Points of 
Integration 

Key Ideas Tools 

Strategy-Driven 
Recovery 

Strategis "fit" adalah 
tiebreaker untuk resolusi 
ketegangan yang bersaing 

Tentukan kontinjensi, 
mis., Lingkungan yang 
kompetitif, segmen 
pelanggan, dan resolusi 
spesifik yang terkait 
dengannya 

Information-
Based Decision-
Making 

Setuju untuk memutuskan 
strategi pemulihan dan taktik 
berdasarkan data 

Melaksanakan metode 
untuk mengumpulkan 
dan berbagi informasi 
pemulihan lebih 
banyak lagi 

Recovery-
Oriented 
Performance 
Management 
Systems 

Organisasi cenderung 
mendapatkan apa yang 
mereka ukur dan hargai 

 balance scorecard 
 Menghitung "return 

on recovery" Sistem 
Manajemen Kinerja 
yang memperkuat 
keseimbangan 
subkultur 

Develop More  
”T-Shaped” Staff 

Karyawan dan manajemen 
harus memiliki kompetensi 
dan kemampuan fungsional 
untuk berpikir secara lintas 
fungsi 

 membangun 
kerangka kerja 
kompetensi  

 Lihat inisiatif IBM 
Service Sciences 
Management and 
Engineering (SSME) 

Sumber: Johnston dan Michel (2008) 

 

7.3. Kegagalan Penanganan Keluhan 

7.3.1 Teori Keadilan 

Terjadinya kegagalan layanan yang menyebabkan pelanggan mengeluh, 
keluhan ini berasal dari ketidakadilan yang dirasakan. Teori keadilan dan tiga 
dimensi keadilan distributif, prosedural, dan interaksional diterima secara luas 
sebagai landasan konseptual untuk memodelkan penilaian pelanggan dan respons 
terhadap pemulihan layanan (Wirtz dan McColl-Kennedy, 2010). Literatur tentang 
kegagalan dan pemulihan layanan menunjukkan bahwa konsumen mengharapkan 
resolusi yang adil untuk kegagalan produk dan layanan (Blodgett et al., 1997). 

1. Keadilan distributive (Distributive justice) 
Keadilan distributif melibatkan keadilan yang dirasakan dari hasil aktual 

dari suatu proses (Palmer et al., 2000). Dalam referensi ke konsumen, itu mungkin 
termasuk kompensasi yang diberikan kepada pelanggan (Tax et al., 1998). Banyak 
perusahaan layanan menawarkan hasil keadilan distributif seperti pengembalian 
uang, kredit, diskon, dan kompensasi. Misalnya pada layanan café atau restoran 
perusahaan akan mengurangi bagian dari tagihan, mengembalikan tagihan untuk 
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makanan yang tidak disukai atau menyediakan makanan penutup gratis untuk 
meningkatkan kepuasan pelanggan setelah kegagalan layanan. 
 
2. Keadilan procedural (Procedural justice) 

Keadilan prosedural membahas keadilan yang dirasakan dari suatu proses 
(Sparks dan McColl-Kennedy, 2001). Apakah kebijakan dan prosedur yang 
digunakan (kenyamanan proses dan ketepatan waktu dan responsive) dari 
tindakan pemulihan yang digunakan dianggap adil dan berkaitan dengan 
kepuasan pada tingkat moral dan etika? Kecepatan kegagalan layanan diperbaiki 
atau keluhan ditangani adalah salah satu penentu utama persepsi pelanggan 
tentang keadilan prosedural (Blodgett et al., 1997) 
 
3. Keadilan interaksional (Interactional justice) 

Keadilan interaksional adalah cara/proses perusahaan memperlakukan 
individu dengan bermartabat dan terhormat seperti empati, kesopanan 
kepedulian dan keramahan (Sparks dan McColl-Kennedy, 2001; (Colquitt, 2001; 
Rupp dan Spencer, 2006). Beberapa peneliti mengkonseptualisasikan keadilan 
interaksional sebagai Keadilan informasi yang menjelaskan penyebab kegagalan 
layanan (Colquitt, 2001). Kekurangan informasi meningkatkan frustrasi 
pelanggan (Susskind, 2005).  Misalnya, ketika terjadi penundaan untuk 
penerbangan, maka hal pertama yang ingin diketahui penumpang adalah mengapa 
ada penundaan dan kapan akan berangkat? Ketika penumpang tidak menerima 
informasi yang memadai tentang keterlambatan, frustrasi mereka meningkat. 
 
7.3.2. Pendekatan Model Budaya untuk Pemulihan Layanan 

Model budaya mengatur sebagian besar interaksi hubungan sosial, 
profesional, dan pribadi. Ringberg dkk (2007) menjelaskan setiap komunitas 
pemikiran diidentifikasi oleh strategi interpretif spesifik atau model budaya yang 
diterapkan individu untuk memahami masalah tertentu. Dengan memahami 
model budaya yang sesuai, perusahaan akan mampu mengantisipasi ekspektasi 
pemulihan konsumen. Manajer layanan juga dapat meningkatkan inisiatif 
pemulihan dan kepuasan pemulihan pelanggan (Hess dkk., 2003). Dengan 
demikian, perusahaan harus melakukan survei kepuasan, umpan balik pelanggan 
langsung (bisa juga online) untuk mengendalikan keberhasilan upaya pemasaran 
interaksional yang terencana dan aktual (Baker dan Magnini, 2016). Gagal 
mengendalikan pengaruh model budaya dalam praktik dapat menyebabkan 
tindakan pemulihan yang kurang berhasil karena tidak ada model satu ukuran 
(heterogen) untuk semua pelanggan (Smith dkk, 1999). Ada tiga model budaya 
utama: model budaya relasional, model budaya oposisi dan model budaya 
utilitarian. 

 
 

1. Model budaya relasional (Relational cultural model) 
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Model hubungan budaya berlaku untuk orang yang menyatakan keinginan 
kuat untuk mempertahankan ikatan emosional dengan penyedia bahkan ketika 
menghadapi peristiwa buruk (Ringberg et al., 2007). Mereka akomodatif dan 
pengertian jika terjadi kegagalan layanan. Dalam model budaya relasional 
pelanggan ingin diperlakukan secara tulus dan empatik. Pelanggan seperti ini 
ingin memperbaiki keterikatan emosional melalui permintaan maaf yang tulus 
dan pengakuan atas kesalahan bahkan mereka cenderung tidak menerima 
kompensasi (makan gratis, diskon dsb). Untuk model budaya relasional, yang 
terbaik adalah memfokuskan upaya pemulihan pada keadilan interaksional. 
 
2. Model budaya utilitarian (utilitarian cultural model) 

Model utilitarian menganut gagasan rasionalitas dan teori utilitas 
subyektif. Keberhasilan situasi pemulihan tergantung pada kemampuan penyedia 
untuk bertindak cepat dan menawarkan kompensasi untuk upaya dan waktu yang 
diinvestasikan (Ringberg et al., 2007). Dalam model budaya utilitarian, Pelanggan 
cenderung menjadi emosional selama kegagalan layanan dan melihat kegagalan 
sebagai kerugian keuangan dan waktu. Pelanggan dalam model budaya utilitarian 
tidak akan kembali jika menerima pemulihan yang tidak efektif. Bagi mereka,  
kemudahan prosedur dan proses adalah yang terpenting. Dengan demikian, dalam 
upaya pemulihan manajer harus fokus pada keadilan procedural. 

 
3. Model budaya oposisi 

Menurut Ringberg dkk (2007) Konsumen oposisi percaya bahwa penyedia 
layanan tidak akan ragu untuk mengambil keuntungan dari mereka. Aspek unik 
dari model budaya oposisi adalah gagasan kontrol dan tidak ingin berada di tangan 
penyedia. Model budaya ini menyerupai ideologi yang dipegang teguh, yang 
mengaitkan oposisi pelanggan dengan kecenderungan ideologis yang 
menyebabkan konsumen menjadi kurang simpatik dan rentan untuk 
mengembangkan dan mempertahankan ikatan sosial (Holt, 2002). 

Perspektif pelanggan model ini menganggap pada dasarnya semua 
penyedia licik (curang). Namun, Pelanggan oposisi akan tetap ramah dan tidak 
menunjukkan tanda-tanda antagonisme yang jelas sampai saat pelanggaran yang 
relevan terjadi.. ketika terjadi kegagalan layanan mereka akan protes, melawan, 
menuntut dan kalau bisa berusaha mendapatkan keuntungan dari kegagalan 
layanan.Model pelanggan oposisi dapat berfungsi sebagai komponen penting bagi 
teori kelakuan buruk pelanggan.  
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BAB VIII 

SERVICE BLUEPRINT 

 
 
 
 

8.1. Service Blueprint 

W. Edwards Deming menjelaskan bahwa para pekerja tidak boleh 
disalahkan atas kekurangan dalam sebuah proses. Desain proses adalah tanggung 
jawab manajemen. Cetak biru layanan memungkinkan perusahaan menguji 
asumsi di atas kertas dan benar-benar menemukan bugnya. Seorang manajer 
layanan dapat menguji pengiriman prototipe pada pelanggan potensial dan 
menggunakan umpan balik untuk memodifikasi cetak biru sebelum melakukan 
pengujian prosedur lagi. Cetak biru mendorong kreativitas, pemecahan masalah 
yang bersifat preemptif, dan penerapan yang terkendali. Hal ini dapat mengurangi 
potensi kegagalan dan meningkatkan kemampuan manajemen untuk berpikir 
secara efektif tentang layanan baru. Prinsip cetak biru membantu mengurangi 
waktu dan inefisiensi pengembangan layanan dan memberikan pandangan tingkat 
tinggi tentang hak prerogatif manajemen layanan. Cetak biru layanan membantu 
untuk memahami bagaimana kinerja layanan perusahaan dari depan dan 
belakang. Dengan membuat cetak biru layanan perusahaan dapat mengekspos 
segala macam ketidakefisienan operasional.  

Cetak biru layanan adalah diagram yang memvisualisasikan hubungan 
antara komponen layanan yang berbedaseperti orang, alat peraga (bukti fisik atau 
digital), dan proses yang terkait langsung dengan titik kontak dalam perjalanan 
pelanggan tertentu. Cetak biru membantu mengidentifikasi peluang untuk 
pengoptimalan. Visualisasi hubungan dalam cetak biru mengungkap potensi 
perbaikan dan cara untuk menghilangkan redundansi. Misalnya, informasi yang 
dikumpulkan sejak awal dalam perjalanan pelanggan mungkin dapat dilakukan 
kembali di belakang panggung. Pendekatan ini memiliki tiga efek positif: (1) 
pelanggan sangat senang saat mereka dikenali untuk kedua kalinya - layanan 
terasa pribadi dan mereka menghemat waktu dan usaha; (2) waktu dan usaha 
karyawan tidak terbuang untuk mengumpulkan informasi; (3) tidak ada risiko 
data yang tidak konsisten saat pertanyaan yang sama tidak diajukan dua kali. 

Setiap cetak biru layanan terdiri dari beberapa elemen kunci: Tindakan 
pelanggan, tindakan di luar panggung, di belakang panggung dan Proses. Cetak 
biru layanan memiliki elemen kunci disusun dalam kelompok dengan garis yang 
memisahkannya. Ada tiga jalur utama: (a) Garis interaksi (The line of interaction) 
menggambarkan interaksi langsung antara pelanggan dan organisasi. (b) Garis 
pandang (The line of visibility) memisahkan semua aktivitas layanan yang terlihat 
oleh pelanggan dari yang tidak terlihat. Semua panggung depan (terlihat) muncul 
di atas garis ini, sementara semuanya di belakang panggung (tidak terlihat) 
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muncul di bawah garis ini. (c) Garis interaksi internal (he line of internal 
interaction) memisahkan karyawan kontak dari mereka yang tidak secara 
langsung mendukung interaksi dengan pelanggan / pengguna. 

Customer Journey adalah perjalanan pelanggan melalui Perencanaan 
layanan, seperti bagaimana mereka menjadi sadar, bergabung, menggunakan, dan 
membayar layanan. Kemudian perusahaan mengidentifikasi semua interaksi 
antara layanan dan konsumen, yang disebut titik sentuh layanan (service 
touchpoints). Setiap prototipe titik sentuh layanan akan untuk dieksplorasi dalam 
kaitannya dengan target pasar. Setiap prototipe dirancang untuk mengatasi 
masalah tertentu. Misalnya, membuat prototipe titik sentuh untuk membangun 
kesadaran konsumen, seperti iklan baik digital maupun cetak akan membantu 
perusahaan untuk menjelajahi target audiens. Perusahaan dapat menentukan 
dengan tepat media apa yang terkait dengan segmen pasar yang ingin dijangkau, 
sesuai dengan pandangan, perilaku dan gaya hidup target segmen 

 

 
Gambar. Contoh Service Blue Print 

Sumber: www.nngroup.com/articles/service-blueprints-definition/ 
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.Customer Journey map memecah fase perjalanan pelanggan fase demi fase, 
menyelaraskan setiap langkah dengan tujuan, dan merestrukturisasi titik 
sentuh organisasi unutk memaksimalkan kepuasan pelanggan. 
Bagaimanapun, semua yang dilakukan harus menyelesaikan masalah 
pelanggan dan membantu mereka mencapai kesuksesan jangka panjang 
dengan layanan yang diberikan. Setiap service blueprint juga sebaiknya dapat 
mengidentifikasi akar penyebab perjalanan pelanggan saat ini atau 
mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai 
perjalanan pelanggan di masa depan yang diinginkan 
 

 
Gambar Service blue print 

https://uxpressia.com/blog/create-service-blueprint-uxpressia 

 
Gambar diatas menunjukkan, cetak biru ini terdiri dari beberapa langkah 

alias kolom dan lapisan yang berbeda alias baris. Pada dasarnya, ada 3 baris yakni 
:  
(1)  Jalur interaksi. Di sinilah pelanggan bertemu karyawan dan transaksi terjadi.  
(2)  Garis visibilitas. Karena berasal dari namanya, baris ini memisahkan lapisan 

yang terlihat dari apa yang tersembunyi dari pelanggan. Mereka dapat melihat 
pelayan mengambil pesanan mereka, tetapi tidak melihat bagaimana pesanan 
ini diteruskan ke dapur dan diproses. 

(3) Garis interaksi internal memisahkan interaksi di belakang panggung dari 
berbagai proses dukungan yang diperlukan untuk melakukan operasi.  
 

 Bukti fisik (Physical evidence) dapat berupa apa saja yang terlihat oleh 
pelanggan seperti seragam karyawan, eksterior dan interior bangunan Anda, 
menu dan sebagainya.  

https://uxpressia.com/blog/create-service-blueprint-uxpressia
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 Customer Actions adalah langkah yang diambil oleh pelanggan saat 
berinteraksi dengan suatu layanan. Tiba di kafe, mencari meja, menerima 
menu dan memesan - semua ini harus tercantum di bagian ini. 

 Front-Stage (terlihat oleh pelanggan) adalah langkah yang diambil karyawan 
saat berkomunikasi dengan pelanggan. seperti mengucapkan salam selamat 
datang, menerima pesanan, menyajikan makanan. 

 Back-Stage of Interaksi (tidak terlihat oleh pelanggan)Pada level ini, 
pelanggan dapat melihat langkah-langkah yang diambil oleh karyawan untuk 
memproses pesanan pelanggan. Perlu diingat bahwa pelanggan tidak dapat 
melihat apa yang terjadi di sini.  

 Proses Dukungan (Support Processes) adalah kegiatan yang harus 
dilaksanakan oleh karyawan agar layanan dapat disampaikan.  

 
8.2. Elemen Sekunder untuk Dicakup dalam Blueprint Layanan 

Blueprints dapat disesuaikan dengan konteks dan tujuan bisnis dengan 
memperkenalkan elemen tambahan sesuai kebutuhan:  
(1)  Panah. Panah adalah elemen kunci blueprint layanan. panah menunjukkan 

hubungan dan ketergantungan. Panah tunggal menunjukkan pertukaran 
linier satu arah, sementara panah ganda menunjukkan perlunya kesepakatan 
dan kodependensi.  

(2) Waktu. Waktu adalah variabel utama dalam layanan, taksiran durasi untuk 
setiap tindakan pelanggan harus ditunjukkan dalam cetak biru.  

(3)  Peraturan atau Kebijakan. Setiap kebijakan atau peraturan tertentu yang 
menentukan bagaimana proses selesai dapat ditambahkan ke cetak biru. 
Informasi ini akan memungkinkan perusahaan untuk memahami apa yang 
bisa dan tidak dapat diubah saat layanan dioptimalkan. 

(4)  Emosi (emoticon). Bagaimana emosi pengguna terwakili di seluruh peta 
perjalanan pelanggan, emosi karyawan dapat ditunjukkan dalam cetak biru. 
(misalnya emoticon merah menunjukkan di layanan mana karyawan 
frustrasi? emoticon  biru menunjukkan dilayanan mana karyawan senang dan 
termotivasi? Jika perusahaan sudah memiliki beberapa data kualitatif 
mengenai poin frustrasi (mungkin diperoleh dari survei internal atau metode 
lainnya). 

(5)  Metrik. Setiap metrik mewakili ukuran keberhasilan atau kesuksesan sebuah 
cetak biru 
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Additional Service Blue Print 
Sumber: www.nngroup.com/articles/service-blueprints-definition/ 

 

 
Sumber: https://medium.com/@mikelaurie/using-systems-thinking-to-design-better-

services-905b62ca10b7 
 

http://www.nngroup.com/articles/service-blueprints-definition/
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8.3. Designing Services That Deliver 

Pentingnya service blueprint telah dibahas oleh Shostack artikelnya tahun 
1984 di Harvard Business Review yang berjudul Designing Services That Deliver. 
Shostack (1984) menyatakan Cetak biru layanan (service blueprint) 
memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi semua masalah yang ada 
dalam menciptakan atau mengelola layanan. Menurutnya proses merancang cetak 
biru melibatkan pertimbangan beberapa masalah:  

1. Mengidentifikasi proses. Langkah pertama dalam membuat cetak biru 
semacam itu adalah pemetaan proses yang merupakan layanan. Contoh 
gambar dibawah adalah memetakan sebuah salon pengantin. Karena 
layanannya sederhana dan jelas, petanya sangat mudah. Untuk layanan yang 
lebih kompleks, identifikasi dan penentuan proses yang terlibat mungkin 
sulit dilakukan serta akan menghasilkan diagram yang besar dan rumit.  

 

 
 

Gambar: Blueprint for a Corner Shoeshine 

 
2. Mengisolasi titik gagal. Setelah diagrammed proses tergambar, perancang 

dapat melihat dan mengestimasi di proses mana sistem mungkin gagal. 
Perancang harus membangun subproses untuk memperbaiki kesalahan 
yang mungkin terjadi ini. Identifikasi titik gagal dan desain proses fail-safe 
sangat penting. Konsekuensi dari kegagalan layanan dapat dikurangi dengan 
menganalisis poin gagal pada tahap perancangan. Ketika desainer dan 
manajer memikirkan masalah potensial bersama sebelumnya, kualitas 
pelaksanaan layanan akan menjadi lebih baik.  

3. Menetapkan kerangka waktu. Setelah membuat diagram profil layanan, 
mengidentifikasi proses dan kerentanan, dan membangun langkah-langkah 
yang gagal-aman, perancang harus mempertimbangkan pelaksanaannya. 
Karena semua layanan bergantung pada waktu, yang biasanya merupakan 
penentu biaya utama, perancang harus menetapkan waktu eksekusi standar. 
Cetak biru adalah model, desain harus memungkinkan penyimpangan dari 
waktu eksekusi standar dalam kondisi kerja. Dalam contoh shoeshine diatas, 
waktu eksekusi standar adalah dua menit. Penelitian menunjukkan bahwa 
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pelanggan akan mentolerir kinerja hingga lima menit sebelum menurunkan 
penilaian kualitasnya. Waktu eksekusi yang dapat diterima untuk shoeshine 
kemudian lima menit. 

4. Menganalisis profitabilitas. Pelanggan dapat menghabiskan tiga menit 
antara waktu eksekusi standar dan yang dapat diterima di ruang tunggu di 
sudut yang mengantri atau selama masa servis, jika terjadi kesalahan atau 
jika shoeshiner melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan 
keterlambatan atau penundaan bisa mempengaruhi keuntungan secara 
dramatis. Sebagai contoh, gambar dibawah ini mengkuantifikasi biaya 
keterlambatan; Setelah empat menit pemilik kehilangan uang. 

 
Tabel: Shosine Profitability Analysis 

                                              Execution Time 
  2 minutes 3 minutes 4 minutes 

Price  $.50 $.50 $.50 
Cost Time @$0,10 

per minute 
0.20 0.30 .40 

Wax 0.030 0.03 0.03 
Other 

operating 
expense 

0.09 0.09 0.09 

Total 
Cost 

 0.32 0.42 0.52 

Pretax 
Profit 

 0.18 0.08 0.02 

 
Perancang layanan harus menetapkan a time-of-service-execution standard 
yang menghalangi bisnis yang tidak menguntungkan dan mempertahankan 
produktivitas. Standar semacam itu tidak hanya membantu mengukur 
kinerja dan kontrol keseragaman dan kualitas, standar ini juga berfungsi 
sebagai model untuk distribusi layanan ke lokasi yang jauh. 

5.  Delivering the Service 
Perekrutan, pelatihan, dan manajemen umum merupakan pertimbangan 
penting dalam layanan yang diberikan oleh orang-orang, dan untuk 
pekerjaan profesional yang kompleks seperti layanan hukum, konsultasi, 
atau layanan medis, faktor-faktor ini sangat penting. Tetapi beberapa 
layanan dapat diberikan secara mekanis, seperti yang ditunjukkan oleh bank 
dengan teller otomatis, dan beberapa dapat dilakukan oleh pelanggan 
mereka sendiri. Seorang perancang layanan harus mempertimbangkan cara 
eksekusi alternatif, misalnya dengan mempertimbangkan manfaat 
menggunakan mesin penggosok dalam proses shoeshining. Peningkatan 
produktivitas dan margin keuntungan harus dipertimbangkan terhadap 
persepsi pelanggan terhadap kualitas yang lebih rendah. Cetak biru 
memfasilitasi analisis trade-off biaya-manfaat dan dapat digunakan untuk 
menguji daya tarik berbagai desain kepada calon konsumen. 



Bab VIII: Service Blueprint 

 

- 128 - 

Untuk menjaga kredibilitas, layanan harus memilih dan mengelola produk 
dengan hati-hati. Dalam beberapa kasus, produk bersifat opsional. Oleh 
karena itu desain layanan harus menggabungkan orkestrasi bukti nyata - 
semua yang digunakan konsumen untuk memverifikasi keefektifan layanan. 
Desainnya harus benar-benar terencana. Misalnya di bisnis Airlines 
Dekorasi interior dan eksterior pesawat, seragam pramugari, tampilan meja 
reservasi, folder tiket, tag bagasi, dan grafis periklanan semuanya memberi 
tahu pelanggan tentang jenis layanan apa yang diharapkan.  
Selain itu, orang adalah bagian tak terpisahkan dari banyak layanan. 
Semakin bervariasi suatu layanan, resiko kualitas layanan akan semakin 
tinggi. desain harus merencanakan dan mempertimbangkan setiap 
pertemuan antara konsumen dan karyawan. Perilaku sopan dan perhatian 
kepada pelanggan yang diasosiasikan dengan layanan pribadi yang baik 
harus dijadikan bagian dari standar perekrutan, pelatihan, dan kinerja 
perusahaan. Kegagalan memberikan perhatian dan perilaku sopan bisa 
mendevaluasi layanan. 

6.  Mengubah Layanan (Modifying a Service) 
Riset pasar selama masa operasi layanan memungkinkan manajer untuk 
mengukur kualitas dan mengidentifikasi kebutuhan untuk mendesain ulang 
layanan. Gambar dibawah menunjukkan bagaimana perancang dapat 
menambahkan pengulangan langkah 2 dan 3 dalam layanan shoeshine 
untuk menciptakan kilau dua lapis, dan membenarkan kenaikan harga 20 
sen, sehingga meningkatkan marjin keuntungan hampir 30%. Selain itu, 
shoeshiner mungkin memutuskan untuk menambahkan tanda terima atau 
contoh shoepolish sebagai bukti nyata perawatan yang baik. Pengingat 
layanan semacam itu (shoeshiner bisa mencetak namanya dan alamatnya 
pada sampel semir sepatu) dapat menyebabkan harga premium untuk 
layanan premium. 
 

 
 

Modified Service 
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Kemudian Perancang dapat menggunakan cetak biru untuk merekayasa 
produk atau layanan pasar baru. Perancang bisa mengerjakan banyak hal di papan 
gambar, jauh sebelum pengenalan pasar formal yang formal. 

 

 
 

Blueprint for More Complex Shoe Products and Services 
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BAB IX 

SERVICESCAPE 

 
 
 
 

9.1. Definisi  

Servicescape merujuk pada lingkungan fisik (buatan manusia). 
Lingkungan fisik (servicescape atau Physical Evidence) adalah tempat para 
pengunjung akan menghabiskan waktu untuk memilih produk/jasa yang 
ditawarkan. Lamanya waktu berkunjung, ditentukan oleh kenyamanan serta 
nuansa dalam lingkungan fisik. Semakin lama mereka di dalam, maka semakin 
besar pula kemungkinan pengunjung akan membeli lebih.  Wilson dkk (2018) 
menyatakan pelanggan akan selalu mengandalkan bukti fisik untuk mengevaluasi 
layanan sebelum membeli dan untuk menilai kepuasan mereka dengan layanan 
selama dan setelah pengalaman.  

Elemen lanskap layanan fisik yang mempengaruhi pelanggan mencakup 
atribut eksterior (parkir, dan lanskap) dan atribut interior (seperti desain, tata 
letak, peralatan, dan dekorasi). Halaman web dan layanan virtual yang 
ditampilkan secara online juga merupakan bentuk bukti fisik yang digunakan 
perusahaan untuk berkomunikasi tentang pengalaman layanan, membuat layanan 
lebih nyata bagi pelanggan sebelum dan setelah pembelian. Misalnya melauai web, 
ketika akan memesan hotel, pelanggan akan melihat kamar, suasana hotel, 
fasilitas, serta review dan rekomendasi dari pelanggan lainnya. Semua elemen 
bukti yang tercantum untuk setiap layanan mengkomunikasikan sesuatu tentang 
layanan, memfasilitasi kinerja layanan, dan menambah pengalaman pelanggan.  

Hightower & Shariat (2009) mendefinisikan servicescape  sebagai segala 
sesuatu yang secara fisik hadir di sekitar konsumen selama pertemuan 
transaksasi layanan jasa.  Zeithaml & Bitner (2009) mendefinisikan Servicescape 
sebagai lingkungan dimana jasa disampaikan dan dimana perusahan dan 
konsumennya berinteraksi, serta setiap komponen berwujud yang memfasilitasi 
penampilan atau komunikasi dari jasa.  

Menurut Wirtz dan Lovelock (2018) servicescape adalah lingkungan fisik 
dimana layanan diberikan.  Desain arsitektur dan elemen desain yang terkait 
merupakan komponen penting dari suatu servicescape. Menurut Lin dan 
Namasivayam (2013) servicescape digambarkan sebagai lingkungan fisik ke 
dalam unsur yang berbeda  seperti tata letak keseluruhan, desain dan dekorasi. 
Servicescape juga mencakup atmosfer  seperti pencahayaan, warna dan musik. 

Wirtz dan Lovelock (2018) membagi empat tujuan utama dari 
servicescape yaitu: 
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1. Membentuk pengalaman dan perilaku pelanggan. 
2. Sebagai pencitraan, positioning, dan diferensiasi. 
3. Menjadi bagian dari proposisi nilai 
4. Memfasilitasi penghantaran jasa, dan memperkuat kualitas sekaligus 

produktivitas jasa. 
  

Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh jasa adalah intangibility. Disini 
dijelaskan bahwa jasa tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, 
ataupun dicicipi. Oleh karena itu, kesan pertama konsumen tentang jasa yang 
ditawarkan tergantung terhadap bukti-bukti fisik dari penyedia jasa. Bitner 
(1992) mengkaji peran lingkungan fisik dalam sebuah industri jasa melalui model 
servicescape. Istilah servicescape mengacu kepada gaya dan penampilan dari 
lingkungan fisik dan juga mencakup pada unsur-unsur lain dari lingkungan jasa 
yang membentuk pengalaman konsumen. 

 Melalui beberapa pengertian para peneliti sebelumnya dapat disimpulkan 
bahwa servicescape adalah lingkungan fisik beserta elemen-elemennya yang 
mempengaruhi perilaku konsumen dan membentuk pengalaman konsumen 
tersebut dalam mengkonsumsi jasa. Pemahaman mengenai servicescape sangat 
penting bagi pemasar jasa, karena servicescape mempunyai beberapa peranan 
sekaligus (Zeithaml dan Bitner,1996), yaitu: 

a. Package, servicescape berperan untuk dapat “membungkus” atau 
“mengemas” jasa yang ditawarkan dan mengkomunikasikan citra yang 
ditawarkan oleh perusahaan jasa kepada para konsumennya. 

b. Fasilitator, servicescape memainkan peran yang cukup signifikan, yaitu 
sebagai perantara hubungan antara persepsi konsumen dengan pengalaman 
sebenarnya yang dirasakan oleh konsumen di dalam servicescape dan 
evaluasi akhir selama proses penghantaran jasa dan setelah konsumen 
selesai mengkonsumsi jasa. 

c. Socializer, desain servicescape juga berperan dalam proses sosialisasi 
melalui pengkomunikasian nilai-nilai,norma, perilaku, peran dan pola 
hubungan antar karyawan, serta antar konsumen dan karyawan. 

d. Differentiator, servicescape juga dapat digunakan untuk membedakan 
perusahaan dari para pesaingnya melalui gaya arsitektur untuk 
menyampaikan jenis layanan yang memberikan dan mengkomunikasikan 
tipe segmen pasar yang akan dilayani. Perubahan servicescape juga dapat 
dimanfaatkan untuk melakukan repositioning agar dapat menarik segmen 
pasar baru (Hoffman dan Bateson,2002)  
 

Terdapat empat tujuan utama dari servicescape yaitu: 
1. Membentuk pengalaman dan perilaku pelanggan. 
2. Sebagai pencitraan, positioning, dan diferensiasi 
3. Menjadi bagian dari proposisi nilai 
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4. Memfasilitasi penghantaran jasa, dan memperkuat kualitas sekaligus 
produktivitas jasa. 
 

9.2. Dimensi Servicescape 

Servicescape memiliki beberapa dimensi yang terbentuk dari penilitian 
sebelumnya. Bitner (1992) yang membagi dimensi servicescape menjadi tiga 
bagian yaitu: 

1. Ambient Conditions 
Ambient conditions adalah karakteristik lingkungan layanan yang 
berkaitan dengan kelima panca indera. Tanpa disadarai ambient conditions 
dapat mempengaruhi emosional, persepsi dan juga perilaku seseorang 
terhadap lingkungan melalui estetika visual (pencahayaan, warna, 
bentuk), kebersihan (aroma, kualitas udara, aroma), ambien (suhu udara), 
dan audio (musik, kebisingan). Selain itu, musik, lampu, warna, tampilan, 
wewangian, suasana yang nyaman dapat menciptakan suasana hati dan 
perilaku konsumen, membantu dalam membentuk keadaan fisik dan 
emosi serta mendorong pelanggan untuk menghabiskan lebih banyak 
waktu di servicescape. Adapun sub dimensi dari ambientconditions yaitu 
musik, aroma, warna, pencahayaan, suhu udara, kebisingan (noise). 

2. Spatial Layout and Functionality 
Tata Letak ruang mengacu pada cara dimana objek seperti mesin, 
peralatan, dan furniture, area layanan diatur dalam lingkungan jasa 
(Bitner, 1992). Fungsionalitas merujuk pada kemampuan benda-benda 
tersebut untuk memudahkan performa transaksi layanan. Tata letak ruang 
dan fungsionalitas menciptakan servicescape visual dan fungsional 
sehingga penghantaran dan konsumsi layanan bisa terjadi. Tata letak 
akomodasi untuk pergerakan yang nyaman secara positif terkait dengan 
emosi pelanggan (Ariffin et al., 2012). Siu dkk (2012) menyatakan bahwa 
tata letak desain yang baik seperti kemudahan akses ke fasilitas pelanggan, 
akan meningkatkan persepsi dan meningkatkan persentase pelanggan 
untuk berkunjung kembali. Kim dan Moon (2009) menggambarkan bahwa 
desain interior yang baik (mis. Furnitur, gambar, tanaman, dan bunga) 
dapat meningkatkan persepsi kualitas fungsional 

3. Signs, Symbols, and Artifacts 
Tanda, simbol, dan artefak digunakan oleh penyedia jasa untuk membantu 
memberikan petunjuk-petunjuk yang akan memudahkan dan memandu 
konsumen untuk menemukan apa yang mereka cari saat berada di dalam 
lingkungan jasa. Menurut Bitner (1992), tanda, simbol, dan artefak adalah 
benda-benda lain dilingkungan jasa yang kurang dapat berkomunikasi 
secara langsung dibandingkan dengan tanda-tanda, namun memberikan 
isyarat implisit kepadakonsumen tentang makna dari tempat dan norma-
norma di tempat tersebut. 
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Gambar Servicescape 

 
Kerangka kerja untuk memahami efek servicescape pada perilaku 

mengikuti teori basic stimulus–organism–response Dalam kerangka kerja 
lingkungan multidimensi adalah rangsangan, konsumen dan karyawan adalah 
organisme yang merespons rangsangan, dan perilaku yang diarahkan pada 
lingkungan adalah tanggapannya. Asumsinya adalah bahwa dimensi servicescape 
akan berdampak pada pelanggan dan karyawan dan mereka akan berperilaku 
dengan cara tertentu, tergantung pada reaksi internal terhadap servicescape. 

 
9.3. Mendesain Servicescape  

Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bahwa servicescape akan 
mempengaruhi kepuasan, meningkatkan interaksi sosial dan pribadi, hubungan 
emosional serta pengalaman pelanggan.  Dalam mendesain service,  perusahaan 
harus melakukan rekayasa pengalaman (experience engineering) untuk 
mengidentifikasi secara jelas dan mengelola semua berbagai petunjuk yang 
pelanggan. Dengan demikian  servicescape akan membentuk kesan dan perasaan 
(emosional) positif tentang perusahaan. 

Servicescape adalah penampilan luar organisasi dan karenanya menjadi 
penting dalam membentuk kesan awal atau menetapkan harapan pelanggan. 
Isyarat yang dibuat oleh tanda, simbol dan artefak mampu membentuk kesan 
pertama dari keseluruhan servicescape, menciptakan citra positif dan 
meningkatkan kualitas layanan yang diberikan Oleh karena itu, perusahaan 
menggunakan simbol untuk menciptakan kesan estetika dalam membantu 
konsumen memahami makna tempat atau untuk menyampaikan instruksi ke 
isyarat nyata yang dapat dipahami oleh semua orang dan secara signifikan 
mempengaruhi loyalitas. (Sui, dkk, 2012; Harris dan Ezeh, 2008; Awasthi dan 
Shrivastava, 2014). 

Interaksi antara konsumen dan servicescape mendukung penciptaan nilai 
perusahaan. Wajar saja banyak perusahaan  menghabiskan waktu dan uang terkait 
desain jasa lanskap mereka dengan merek agar memberi pelanggan metafora 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTtIGk_ujWAhUGrY8KHc6LAioQjRwIBw&url=http://richaprof.blogspot.com/2015/10/sm-session-10-physical-evidence-in.html&psig=AOvVaw1HaF29soEovDr3lM-ftvsy&ust=1507825448319612
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visual dan "kemasan layanan" yang menyampaikan positioning merek. Misalnya, 
Starbucks menciptakan lingkungan fisik yang unik untuk setiap tokonya sehingga 
setiap toko bukan merupakan replika "produksi massal", tetapi lebih seperti kedai 
kopi lokal. 

Dalam mendesain servicescape sebuah organisasi layanan, faktor yang 
perlu diperhatikan adalah siapa yang akan dominan menggunakan fasilitas 
layanan? pelanggan, karyawan, atau keduanya. Dalam lingkungan layanan dimana 
keterlibatan pelanggan tinggi maka organisasi dapat merencanakan servicescape 
untuk fokus secara eksklusif pada tujuan pemasaran seperti menarik segmen 
pasar yang tepat, membuat fasilitas menyenangkan dan mudah digunakan, dan 
menciptakan pengalaman layanan yang diinginkan untuk pelanggan. 

Di sisi lain, jika keterlibatan pelanggan rendah atau sedikit maka 
servicescape dapat diatur untuk membuat karyawan tetap termotivasi, produktif, 
kerja tim, efisiensi operasional. Perusahaan-perusahan besar digital bahkan 
menyediakan berbagai fasilitas seperti kantin, perawatan kesehatan dan penitipan 
dan ruang bermain anak di lokasi, pembersihan mobil, salon kecantikan, dan pusat 
kebugaran. 

Desain akan bergantung pada kompleksitas servicescape. Beberapa 
lingkungan layanan mungkin sangat sederhana. Hanya memiliki beberapa elemen, 
ruang, dan beberapa peralatan. Lingkungan seperti ini disebut lean. Untuk layanan 
yang ramping, keputusan desain relatif mudah, terutama dalam layanan mandiri 
atau situasi layanan jarak jauh di mana tidak ada (sedikit) interaksi antara 
karyawan dan pelanggan.  

Layanan lainnya sangat rumit, dengan banyak elemen dan banyak bentuk. 
Mereka disebut lingkungan yang rumit (kompleks). Contohnya adalah rumah sakit 
dengan banyak lantai dan kamar, peralatan canggih, dan variabilitas kompleks 
dalam memfungsikan dalam fasilitas fisik. Dalam lingkungan yang rumit seperti 
itu, jangkauan penuh tujuan pemasaran dan organisasi secara teoritis dapat 
didekati melalui manajemen servicescape yang cermat. Misalnya, ruang rumah 
sakit pasien dapat dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan 
pasien sambil memfasilitasi produktivitas petugas kesehatan. 

Servicescape juga berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu kinerja 
orang-orang di lingkungan layanan. Lingkungan fisik dirancang dapat 
meningkatkan atau menghambat aliran kegiatan yang efisien dalam pengaturan 
layanan. Fasilitas fungsional yang dirancang dengan baik dapat membuat layanan 
menjadi pengalaman yang menyenangkan dari sudut pandang pelanggan 
karyawan. Di sisi lain, desain yang buruk dan tidak efisien dapat membuat 
pelanggan dan karyawan frustrasi. Hal ini akan menimbukan pengalaman buruk 
dan karyawan yang bekerja di sana mungkin juga tidak termotivasi.  

Desain servicescape juga membantu sosialisasi dan interkasi karyawan 
dan pelanggan.  Hal ini berarti peran, perilaku, dan hubungan yang diharapkan 
akan tersampaikan melalui desain servicescape. Sebagai contoh, seorang 
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karyawan baru di sebuah perusahaan jasa profesional akan memahami posisi 
dalam penugasan kantornya berdasarkan kualitas perabot kantornya, dan 
lokasinya relatif terhadap orang lain dalam organisasi.  

Desain servicescape juga sebagai Diferensiator, dimana fasilitas fisik dapat 
membedakan perusahaan dari para pesaingnya dan memberi sinyal pada segmen 
pasar yang menjadi tujuan layanan ini. misalnya penumpang kelas bisnis akan 
memiliki fasilitas fisik yang berbeda dengan penumpang kelas ekonomi. Hotel 
bintang tiga akan memiliki perbedaan fasilitas dengan hotel bintang empat dan 
lima. 

Kerangka yang Mendasari untuk memahami efek servicescape pada 
perilaku mengikuti dari dasar teori stimulus-organisme-respons (stimulus–
organism–response). Asumsinya adalah bahwa dimensi dari servicescape akan 
mempengaruhi pelanggan dan karyawan dan bahwa mereka akan berperilaku dan 
merespons dengan cara yang berbeda,  tergantung pada reaksi internal mereka 
terhadap servicescape. Misalnya warna dan aroma adalah dua elemen dari 
servicescape yang akan mempengaruhi pelanggan dalam beberapa cara. 
 
7.3.1. Pshycology of Color 

Melalui warna, sebuah merek dapat membangun identitas visual yang 
efektif, membentuk hubungan yang kuat dengan target pasar, dan memposisikan 
dirinya di antara para pesaing di pasar. Misalnya membedakan dirinya dari 
pesaing utamanya Coca cola, Pepsi beralih dari merah dan memilih warna biru. 
Untuk pilihan ini Pepsi menghabiskan jutaan dolar untuk kampanye biru 
pemasaran.  

Berbagai penelitian akademis telah menyelidiki bagaimana warna dapat 
membentuk persepsi konsumen seperti kepribadian merek, keakraban, disukai, 
dan niat pembelian. Warna membawa makna intrinsik yang menjadi pusat 
identitas merek, berkontribusi terhadap pengakuan merek dan 
mengkomunikasikan merek melalui gambar yang diinginkan (Abril et al. 2009). 
Perubahan warna bisa merubah pada identitas visual merek. Wajar saja, untuk 
membuat pilihan warna, manajer merek sering mengandalkan trial and error atau 
rekomendasi konsultan, yang penilaiannya bergantung pada pengalaman masa 
lalu mereka sendiri daripada data ilmiah. Menurut Gorn dkk (1997) Warna 
menjadi variabel penting dalam literatur pemasaran dan telah terbukti 
mempengaruhi persepsi konsumen terhadap iklan. Pendapat ini didukung oleh 
penelitian Labrecque &  Milne (2010) yang menyatakan pentingnya mengenali 
dampak warna dalam membentuk persepsi merek konsumen.  

Studi Labrecque dan Milne (2010) bagaimana warna mempengaruhi kesan 
orang menunjukkan bahwa putih berhubungan dengan ketulusan, kemurnian, 
kebersihan, kebahagiaan, kesederhanaan, kebersihan, kejelasan, dan kedamaian. 
Kuning memberi kesan optimisme, ekstroversi, kebahagiaan, dan keramahan. 
Merah muda memberi kesan tulus, memelihara, hangat dan lembut.  
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Warna merah telah dikaitkan dengan gairah, kegembiraan dan stimulasi. 
Wajar saja merek seperti Coca-Cola menggunakan warna merah sebagai warna 
pengenal mereka. Warna Biru terkait dengan perasaan kompetensi, aman dan 
dikaitkan dengan kecerdasan, komunikasi, kepercayaan, efisiensi, tugas, dan 
logika. Merek-merek seperti GE, IBM, AT&T, American Express, dan LinkedIn 
menggunakan warna biru pada logo mereka untuk memberikan kesan kecerdasan 
dan kepercayaan. 

Coklat (Brown) memberikan kesan keseriusan, bersahaja, keandalan, 
dukungan, dan perlindungan. Wajar saja merek UPS dan Cotton menggunakan 
warna coklat dalam logo mereka untuk menunjukkan bisnis mereka melalui kesan 
keandalan dan kekuatan yang kuat. Hitam (black), purple (ungu) or merah muda 
(highly saturated pink) adalah warna terbaik yang menunjukkan glamor dan 
kecanggihan. Merek Cadbury dan Hallmark menggunakan warna ungu untuk 
menunjukkan kepuasan dan sentimentalitas, sedangkan Victoria's Secret 
menggunakan warna merah muda dan hitam untuk kesan mewah yang sama. 

Penelitian Singh (2006) pada pilihan warna di restoran menunjukkan 
bahwa  Warna merah pada restoran merangsang nafsu makan karena efeknya 
pada metabolisme kita. Hal ini menjadikan merah pilihan warna yang populer di 
antara restoran cepat saji. Warna kuning digunakan untuk menarik perhatian 
pelanggan, meningkatkan nafsu makan, dan mendorong mereka untuk makan. 
Warna biru digunakan untuk menenangkan pelanggan mereka. Warna biru ini 
diharapkan meningkatkan pelanggan bertahan lebih lama sehingga pelanggan 
akan memesan lebih banyak. Arti penting yang diberikan bahwa warna memiliki 
muatan emosional yang kuat dan mampu mendorong respons yang lebih cepat 
dari pelanggan. 
 
7.3.2. Scentscape 

Bau adalah yang paling primitif dari indera. Penciuman mungkin adalah 
yang paling kuat menggugah semua indera. Penciuman memunculkan memori 
otobiografi yang jelas dan bermuatan emosional (Chu dan Downes, 2000). 
Perannya dalam menemukan makanan dan peringatan bahaya sangat penting 
untuk kelangsungan hidup. Dalam layanan bau (aroma) memegang peranan 
penting. 

Aroma sekitar (ambient Scent) didefinisikan sebagai "aroma yang ada di 
lingkungan dan tidak berasal dari produk tertentu" (Bosmans, 2006). Menurut 
model servicescape, aroma sekitar adalah isyarat lingkungan spesifik yang 
merupakan bagian integral dari lingkungan layanan. Aroma memiliki karakteristik 
yang berbeda dan dapat digunakan untuk menciptakan respons emosional, 
fisiologis, dan perilaku. Aroma croissant yang baru dipanggang roti, aroma kopi 
segar yang membuat kita ingin mengunjungi kedai kopi dan betah berlama-lama 
di dalam kedai. Aroma senyawa kimia yang ada dalam tinta, kertas, dan pengikat 
buku di toko buku yang memunculkan perasaan tenang bagi pengunjung  
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Aroma yang tepat dapat memicu ingatan dan memiliki dampak psikologis 
yang sangat kuat pada orang-orang pada umumnya. Penggunaan aroma menjadi 
tren di perusahaan jasa (Klara 2012). Para pemasar sengaja memasukkan aroma 
ke dalam desain interior lokasi dalam berbagai pengaturan seperti toko ritel, 
restoran, café dan jaringan hotel. Sama seperti musik di dalam toko, sebuah aroma 
wangi juga dapat diformulasikan untuk menarik kelompok usia tertentu, jenis 
kelamin, demografi dan lainnya. Perusahaan Calmic Indonesia membidik 
pelanggannya dengan merekomendasikan berbagai aroma yang sesuai untuk 
lingkungan bisnis. 

Menggunakan aroma di lingkungan fisik (servicescape) memiliki beberapa 
manfaat seperti menutupi bau tak sedap di lokasi pemberian layanan, 
menciptakan aroma unik, menghilangkan stres dan meningkatkan suasana hati 
(positif mood),  memberikan energi,  membangkitkan perasaan bahagia pelanggan 
dan karyawan, menarik minat pelanggan, meningkatkan waktu kunjungan 
pelanggan serta niat untuk pembelian ulang. Dengan demikian, Scentscape adalah 
dimensi baru dalam mengkomunikasikan merek, meningkatkan pengalaman 
pelanggan (customer experience), kepuasan dan loyalitas merek (brand satisfaction 
& loyalty), dan sekaligus menjadi pembeda (differentiation) dengan merek lain 
yang sejenis. 

Pemahaman tentang karakteristik dan efek spesifik aroma sangat penting 
untuk membantu perusahaan secara efektif dan hati-hati meningkatkan kekuatan 
indera penciuman di lingkungan layanan. Pengenalan aroma sekitar akan 
mempengaruhi persepsi dan kepuasan pelanggan maupun karyawan dan akan 
menjadi bagian integral dari pengalaman dan interaksi mereka (Bitner, 1992). 
Dipengaruhi oleh moderator individu atau faktor situasional, rangsangan 
penciuman dapat menyebabkan reaksi internal emosional dan kognitif di dalam 
pelanggan dan karyawan. 

Girarddkk (2106) mengembangkan kerangka kerja untuk 
mengilustrasikan berbagai sumber aroma dan stimulasi terhadap pelanggan 
dan/atau karyawan yang hadir dalam servicescape. Kerangka kerja ini juga 
memberikan tinjauan umum tentang proses persepsi aroma serta respons internal 
individu dan reaksi perilaku. Aroma sekitar (scentscape) bersifat Intangibilitas, 
karenanya sulit dievaluasi. Scentscape dinilai selama atau setelah berada di 
lingkungan layanan. Menurut Zemke dan Shoemaker (2007)  aroma eksklusif 
dapat meningkatkan layanan perusahaan.  

Scentscape tidak berasal dari produk tertentu, melainkan  lingkungan yang 
dapat dikelola, misalnya, melalui sistem pendingin udara di lokasi layanan 
(Bosmans 2006). Bitner (1992) menambahkan isyarat penciuman tambahan ini 
sebagai kualitas udara dalam model servicescape-nya. Scentscape dapat berasal 
dari aroma internal dan eksternal. Karenanya, aroma yang mungkin keluar dari 
tubuh karyawan dan pelanggan ketika berinteraksi dengan seperti keringat, 
shampoo, minyak rambut atau farfum harus dipertimbangkan sebagai rangsangan 
penciuman.  
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Gambar: Scentscape model integrative (Girard dkk, 2016) 

 
Menurut Pyrski dan Zufall (2009) ambang sensitivitas persepsi aroma 

sangat bervariasi antar individu. Persepsi aroma akan tergantung pada 
konsentrasi spesifik dari stimulus penciuman dan tingkat kesadaran.  Gould dan 
Martin 2001 (2001) menyatakan aroma yang berbeda memiliki potensi aktivasi 
yang berbeda. Misalnya, aroma mawar memiliki efek relaksasi, lemon dapat 
membangkitkan semangat, jeruk untuk meningkatkan kenyamanan dan 
mengurangi stress. Namun Pembiasaan dapat menyebabkan penurunan intensitas 
yang dirasakan ke persepsi yang sepenuhnya tidak disadari setelah kontak 
berulang dengan aroma tertentu. Aroma sekitar dapat memengaruhi perilaku 
pembelian. Sebuah studi yang dilakukan di sebuah toko pakaian pria dan wanita 
oleh Spangenberg dkk (2006) menemukan bahwa ketika aroma vanila (dianggap 
lebih feminin) tersebar di seluruh tempat usaha, dapat meningkatkan penjualan 
pakaian wanita, sedangkan aroma bunga bermotif mawar maroc (dianggap lebih 
maskulin) dapat meningkatkan penjualan pakaian pria. 
 
7.3.3. Soundscape dan Musicscape 

Stephen (2017) menyatakan secara struktural musik sangat kompleks dan 
bervariasi dalam hal volume (keras atau lunak), tempo (cepat atau lambat), akor 
(kunci utama atau kecil untuk musik Barat), timbre (kualitas suara instrumen), 
genre (klasik atau kontemporer), dan gaya (jazz, country, klasik, easy listening, dan 
sebagainya), dan kebanyakan dari kita telah menandai preferensi untuk beberapa 
gaya daripada yang lain. Dalam pengaturan ritel, termasuk tidak hanya toko tetapi 
juga café, hotel, pesawat terbang, restoran, bank, kasino, kantor medis, dan 
tempat-tempat lain, musik dapat digunakan untuk mengatur suasana hati, 
menopang identitas merek, mengubah persepsi waktu. Semuanya digunakan 
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sebagai sarana untuk meningkatkan lalu lintas toko, penjualan, dan kunjungan 
berulang. 

Musik sebagai fitur lingkungan sekitar akan berintegrasi dengan ruang, 
fungsi, tanda, simbol, dan artefak untuk membentuk persepsi dan tanggapan 
holistik keseluruhan pelanggan terhadap lingkungan fisik atau layanan jasa. Musik 
meningkatkan dan mampu mengubah suasana hati. Musik dapat menciptakan 
atmosfer. Dengan kekuatan emosional yang dimiliki musik, tak heran jika banyak 
pemasar yang  memikirkan secara serius jenis musik yang akan diputar di 
lingkungan layanan. Mereka menyadari, konsumen yang datang tak sekedar ingin 
membeli, mereka ingin merasakan pengalaman tertentu. Aroma memang pemicu 
kuat ingatan dan emosi yang membuat kita memperhatikan input sensorik lainnya, 
namun respons otak terhadap aroma jauh lebih lambat dibanding responsnya 
terhadap suara. 

Studi Burghelea dkk (2015) menunjukkan  Ketika musik klasik diputar, 
pelanggan mengeksplorasi anggur yang lebih mahal, dan akhirnya menghabiskan 
lebih banyak uang di toko. Selain mengkomunikasikan karakteristik target pasar 
dan identitas merek, menetapkan suasana hati, dan memengaruhi pilihan 
pembelian, musik dalam lingkungan toko dapat memengaruhi persepsi waktu kita. 
Musik tempo lambat di supermarket dan restoran dapat menyebabkan konsumen 
memperlambat langkahnya, bertahan lebih lama, dan konsumen akan melakukan 
lebih banyak pembelian. Mungkin mencapai efek ini setidaknya sebagian dengan 
mengubah persepsi waktu, menyebabkan konsumen meremehkan jumlah waktu 
yang dihabiskan dalam toko. Musik tempo lambat juga telah menyebabkan 
nasabah bank menghabiskan waktu untuk mengantri 

Seperti aspek visual dari produk, bunyi yang dihasilkannya memberi kita 
informasi tentang identitas, kinerja, dan kualitas mereka.  Julian Treasure (2000) 
menyatakan 4 pengaruh musik dalam kehidupan (1) Secara fisiologis, musik 
mengubah detak jantung dan napas. (2) Secara psikologis suara mempengaruhi 
emosi dan suasana hati. (3) Secara kognitif, suara memengaruhi seberapa baik kita 
memproses informasi. (4) musik mempengaruhi perilaku seseorang. 

Bukti awal bahwa efek musik dalam layanan mempengaruhi hasil layanan 
muncul dari studi Michael dan Morgan (2001). Mereka menjelaskan bahwa 
kesenangan akan musik tidak berpengaruh langsung, namun music memediasi 
sikap konsumen terhadap lanskap layanan dan penyedia layanan, yang kemudian 
mempengaruhi evaluasi pelayanan. Studi ini diperkuat oleh studi experimental 
Morin dkk (2007) di lingkungan fisik dan online. 

Menurut David Greenberg, psikolog musik di University of Cambridge, 
mendengarkan musik dapat melepaskan dopamin atau hormon bahagia. Adrian 
North, guru besar di Fakultas Psikologi Universitas Curtin, Australia, juga 
mengatakan bahwa musik bisa mendorong kita berbelanja. Beckerman (2014) 
menyatakan musik menjadi penting dalam sebuah bisnis karena kita merespons 
suara lebih cepat dari indra lain. Suara adalah penentu pengalaman. Kita 
memahami apa yang kita lihat, rasakan, dan bau berdasarkan apa yang kita dengar. 
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Untuk dapat mempengaruhi niat belanja, musik yang diputar harus merefleksikan 
identitas toko. Oleh sebab itu setiap toko perlu melakukan pendekatan berbeda, 
tergantung pada basis konsumennya. Musik membantu pelanggan 
merekonstruksi pengalaman multisensor dari memori. 

Beckerman (2014) menyatakan hanya suara, sentuhan, atau kehilangan 
keseimbangan yang dapat menyebabkan tubuh kita benar-benar kaget. Komposer 
film, Hans Zimmer,  bercanda bahwa ketika orang takut pada film-film horor dan 
menutup mata mereka. Mereka melakukan hal yang salah: "Mereka seharusnya 
menutupi telinga mereka!". Pembuat film horor adalah ahli dalam menggunakan 
suara untuk mendorong emosi. Jika penasaran, tontonlah film horror dengan 
volume yang diturunkan. 

Peneltian Ronald E. Millman menemukan bahwa penjualan supermarket 
naik 38 persen ketika toko memainkan musik yang lambat daripada musik yang 
cepat. Studi Clare Caldwell dan Sally A. Hibbert, dari University of Strathclyde, 
Skotlandia, menemukan bahwa pengunjung menghabiskan waktu 13,56 menit 
lebih lama di restoran ketika mereka mendengarkan musik tempo lambat 
dibanding mereka mendengarkan musik tempo tinggi. Mereka juga menemukan 
bahwa pelanggan menghabiskan "jauh lebih banyak" untuk makanan dan 
minuman ketika musik diputar lebih lambat  

Wajar saja, muncul konsultan yang menyediakan layanan pemilihan lagu 
untuk mendongkrak penjualan seperti Music Concierge. Music Concierge tidak 
hanya menyusun playlist, melainkan juga volume musiknya, tempo lagu, hingga 
penjadwalan (misalnya playlist tertentu harus dimainkan pada siang atau malam 
hari). Keterlibatan konsultan semacam Music Concierge adalah kecenderungan 
baru di dunia bisnis. Tak heran profesi playlist maker bermunculan unutk 
membantu berbagai perusahaan dan toko. 

Sayangnya banyak bisnis hanya berusaha untuk membuat suara dan musik 
namun hasilnya tidak mempengaruhi pemikiran atau tindakan pelanggan.  
"Kebanyakan supermarket hampir sama menghiburnya dengan pemakaman," 
kata Dr. John L. Stanton, profesor pemasaran makanan di Saint Joseph's University. 

Aniruddh Patel, associate professor of psychology di Tufts University, 
menyatakan musik bukan hanya mengintensifkan suasana hati. Musik dapat 
menciptakan harapan serta menciptakan pengalaman pelanggan. Music 
digunakan untuk mengubah pengalaman yang terlupakan menjadi sesuatu yang 
mengesankan dan bermakna. Perhatikan bagaimana Game Call of Duty dan Anggry 
Bird menggunakan suara (music) pendek untuk untuk memicu hasrat konsumen 
dalam permainan. Ingat, suara dan musik bukan hanya taktik; mereka adalah 
bagian dari strategi.  

Kesalahan yang sering terjadi  music yang diputar berdasarkan selera 
pemiliki toko/layanan. Mereka memilih lagu hanya karena menyukai beberapa 
lirik tanpa memperhatikan apa sebenarnya lagu itu. Pertanyaan paling penting 
untuk ditanyakan adalah apakah music (suara) membuat pelanggan merasakan 
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sesuatu? mengingatkan memori atau cerita tertentu? Jika tidak berarti music 
(suara) yang diperdengarkan tidak memenuhi fungsi strategis yang tepat. Padahal, 
merek yang cerdas menggunakan suara dan musik untuk terhubung dengan 
pengalaman budaya dan menjadi bagian dari komunitas. Cara terbaik untuk 
mengetahui pendapat pelanggan tentang music yang anda putar adalah bertanya 
kepada kelompok fokus apa pendapat mereka tentang musik atau suaranya. 
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BAB X 

SEGMENTASI & TARGETING 

 PASAR JASA 

 
 
 
 

10.1. Definisi  

Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang 
dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang 
membutuhkan produk yang berbeda (Kotler and keller, 2016) Suatu perusahaan 
atau pemasar melakukan segmentasi pasar dengan maksud dan tujuan tertentu. 
Berikut ini adalah maksud dan tujuan melakukan segmentasi pasar: 
 

a. Pasar lebih mudah dibedakan 
Pada dasarnya, selera dan jenis produk 

yang diinginkan oleh konsumen sangatlah 
beragam dan juga selalu berkembang. 
Keberagaman dan perkembangan ini lah yang 
mungkin tidak dapat dipenuhi oleh suatu 
perusahaan. Karenanya, akan lebih baik bila 
perusahaan dapat mencari sekelompok 
konsumen yang sifatnya homogen.  Kelompok 
konsumen yang homogen inilah yang dapat 
memudahkan para pemasar untuk memahami 
dan memenuhi selera konsumen.  Dengan 
demikian, pasar jadi lebih mudah dibedakan 
dengan kelompok pasar yang lain. 
 

b. Melayani Konsumen Secara Lebih  Lebih Baik 
Segmentasi pasar juga dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang 

tepat dan sesuai dengan pasarnya. Karenanya, para pemasar ini harus dapat 
memahami keinginan konsumen akan harga yang terjangkau, kualitas barang yang 
bagus, pelayanan yang baik dan memuaskan juga ketepatan waktu.  Hal pelayanan 
terhadap konsumen juga jadi sesuatu yang cukup dominan dan menentukan minat 
beli konsumen. Kenyataannya, tak sedikit konsumen yang berpindah ke 
perusahaan lain, hanya karena masalah pelayanan yang kruang memuaskan.  
 
 
 
 
 

c. Strategi pemasaran menjadi lebih mengarah 
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Melayani konsumen yang heterogen dan luas dapat jadi hal yang cukup 
sulit dihadapi oleh suatu perusahaan. Karenanya, melalui segmentasi pasar, 
perusahaan akan dapat melayani konsumen yang sifatnya homogen. Dengan 
demikian, strategi pemasaran yang direncanakan dapat lebih mengarah.  Selain itu, 
penyusunan marketing mix yang meliputi perencanaan produk, harga, distribusi 
dan promosi juga bisa menjadi lebih tepat dan terarah. 
 
d. Mempermudah manajemen perusahaan 

Melakukan segmentasi pasar, juga membantu pihak manajemen dalam hal 
mengarahkan dana dan usaha kearah pasar potensial yang paling 
menguntungkan.  Karena sasaran pasarnya jelas, maka manajemen dapat 
merencanakan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar, sekaligus bagian 
pemasaran dapat menentukan cara-cara promosi yang paling tepat bagi 
perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. Manfaat Segmentasi Pasar 

a.  Mengidentifikasi pengembangan produk dan jasa baru 

Analisis tentang berbagai segmen pelanggan potensial menunjukkan satu 
atau lebih kelompok yang memiliki kebutuhan dan minat-minat khusus yang 
belum diberikan oleh pesaing.  Kotler (2016) mengemukakan bahwa ada delapan 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE3v3p7KvXAhWHuI8KHTpmDacQjRwIBw&url=http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/11/proses-pengembangan-produk-baru.html&psig=AOvVaw2ORP8RClDdkTBkoRfCLGw9&ust=1510123030857373
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proses pengembangan produk baru yaitu mencakup: pemunculan gagasan (idea 
generation), penyaringan gagasan (idea screening), pengembangan dan pengujian 
konsep (concept development and testing), pengembangan strategi pemasaran 
(marketing strategy development), analisis bisnis (business analysis), 
pengembangan produk (product development), pengujian pasar (market testing), 
dan komersialisasi (commercialization). Dalam setiap tahapan proses tersebut, 
manajemen akan mereview dan mengambil keputusan apakah lanjut atau 
menghentikan proses pengembangan produk baru tersebut. 

Berikut penjelasan Kotler (2016) mengenai pengembangan produk yang 
terlihat dalam gambar diatas 
1)    Pemunculan gagasan (idea generation) 

Pengembangan baru dimulai dengan penelitian terhadap berbagai gagasan 
produk baru. Pemunculan gagasan baru harus sesuai dengan jenis usaha 
perusahaan dan konsumen sebagai salah satu sumber yang paling logis untuk 
mencari gagasan-gagasan produk baru. 

2)    Penyaringan gagasan (idea screening) 
Tujuan penyaringan adalah mengurangi banyaknya gagasan dengan mencari 
dan menghilangkan gagasan buruk sedini mungkin. 

3)    Pengembangan dan pengujian konsep (concept development and testing) 
Suatu ide atau gagasan yang lolos penyaringan selanjutnya dikembangkan 
menjadi beberapa alternatif konsep produk. Dalam hal ini, konsep produk 
berbeda dengan gagasan produk dan citra produk. Suatu gagasan produk 
adalah gagasan bagi kemungkinan produk yang oleh perusahaan dianggap 
bisa ditawarkan ke pasar. Suatu konsep produk adalah versi terinci dari ide 
yang diungkapkan dalam istilah konsumen yang punya arti. Sedangkan suatu 
citra produk (image) adalah gambaran khusus yang diperoleh dari produk 
nyata atau calon produk. 

4)    Pengembangan strategi pemasaran (marketing strategy development) 
Pernyataan strategi pemasaran terdiri dari tiga bagian untuk 
memperkenalkan produk ke pasar. Bagian pertama menjelaskan ukuran, 
struktur, dan tingkah laku pasar sasaran, penempatan produk yang telah 
direncanakan, penjualan, bagian pasar, serta sasaran keuntungan yang 
hendak dicari pada beberapa tahun pertama. Bagian kedua dari pernyataan 
strategi pemasaran menguraikan harga produk yang direncanakan, strategi 
distribusi, dan biaya pemasaran selama tahun pertama. Bagian ketiga 
menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan, serta sasaran 
keuntungan dan strategi bauran pemasaran selama ini. 

5)    Analisis usaha (business analysis) 
Bila manajemen telah menentukan konsep produk dan strategi pemasaran, 
perusahaan bisa mengevaluasi daya tarik usulan usaha itu. Manajemen harus 
menilai penjualan, biaya, dan perkiraan laba untuk menentukan apakah 
mereka telah memenuhi tujuan perusahaan. Jika telah memenuhi, produk bisa 
bergerak maju ke langkah pengembangan produk. 
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6)    Pengembangan produk (product 
development) 
Bila konsep produk lolos dari uji analisis 
usaha, konsep itu lalu menuju riset dan 
pengembangan dan/atau rekayasa 
untuk dikembangkan menjadi produk 
fisik. Bagian riset dan pengembangan 
membuat satu atau beberapa versi 
bentuk fisik dari konsep produk agar 
bisa menemukan sebuah prototipe yang 
memenuhi konsep produk dan dapat 
diproduksi dengan biaya produksi yang 
telah dianggarkan. 

7)    Pengujian pasar (market testing) 
Pengujian pasar ialah keadaan dimana produk dan program pemasaran 
diperkenalkan kepada kalangan konsumen yang lebih otentik untuk 
mengetahui bagaimana konsumen dan penyalur mengelola, memakai, dan 
membeli-ulang produk itu dan seberapa luas pasarnya. 

8)    Komersialisasi 
Tahap komersialisasi menyangkut perencanaan dan pelaksanaan strategi 
peluncuran (launching strategy) produk baru ke pasar. Dalam melemparkan 
suatu produk, perusahaan harus memutuskan: kapan, dimana, pada siapa, dan 
bagaimana. 
 

b.  Mendesain program-program pemasaran yang paling efektif dan 
memperbaiki alokasi strategi sumber daya pemasaran. 

Untuk mencapai kelompok-kelompok pelanggan yang homogeny dengan 
memusatkan perhatian pada suatu golongan tertentu, maka akan mempermudah 
dalam menetapkan harga yang sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain program pemasaran adalah (1) 
creative & Out Of The Box : Program yang ditawarkan harus benar-benar unik dan 
segar sehingga bisa menarik perhatian dari konsumen dan  menciptakan word of 
mouth   (2) Relevant. Program yang dibuat harus relevan (sesuai) baik secara 
konteks bisnis dan konsumen. (3) Executable. Program yang disusun sesuai 
dengan dengan kekuatan financial (modal atau biaya promosi) dan kekuatan 
sumber daya manusia (kompetensi team atau karyawan). (4) Boost Sales 
Performance. Program pemasaran bisa meningkatkan performa sales (penjualan) 
(5). Mark The Priority. Program yang dikerjakan menjadi lebih efektif dan efisiensi 
baik dari segi alokasi waktu, financial, dan tenaga. (6). Controlling (7) Measurable. 
Program harus menyertakan KPI atau key performance indicator, baik untuk diri 
sendiri, team, dan goal setting yang sudah dibuat. Hal ini ditujukan sebagai bahan 
evaluasi kerja saat berhasil atau gagal mencapai target kerja yang sudah dibuat, 
dengan demikian hal ini bisa dijadikan cerminan evaluasi program mendatang. 

 
c. Menganalisis pasar dan menemukan peluang bisnis 
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Pasar adalah situasi penting yang paling menguntungkan dalam 
lingkungan perusahaan. Analisa peluang pasar merupakan proses riset terhadap 
faktor-faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan 
tersebut. Lingkungan ekstern merupakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, 
sehingga perusahaan harus menyesuaikan diri, dan juga menghasilkan ancaman 
dan peluang. Perusahaan harus berhati-hati dalam menganalisis lingkungannya 
sehingga dapat menghindari ancaman dan mengambil manfaat dari peluang. 

Untuk meningkatkan volume penjualan dan 
merebut pangsa pasar yang besar, maka 
perusahaan harus menggunakan 
kebijaksanaan- kebijaksanaan yang tepat 
untuk memasuki peluang pasar yang ada. 
Selanjutnya perusahaan harus melihat potensi 
dari pasar 
 
 Ada beberapa hal yang dapat dilakukan 
untuk melakukan analisa potensi pasar yaitu: 

(1)  Melakukan pendekatan permintaan. Metode ini menekankan mengenai 
kebutuhan pelanggan yang belum dapat terpenuhi sepenuhnya atau mungkin 
ada yang telah terpenuhi tapi hasilnya kurang memuaskan. (2)  Pendekatan 
penawaran. Pendekatan ini berawal dari kemampuan yang dimiliki seorang 
wirausaha dalam memproduksi suatu barang, memberikan pelayanan baik itu 
jasa maupun produk dan aktivitas lainnya. Pendekatan ini banyak dilakukan 
oleh para innovator. Asumsinya adalah konsumen tidak mengetahui apa yang 
mereka butuhkan. (3) Sesuaikan produk dengan profesi konsumen. Dalam 
pendekatan ini, Anda harus mengetahui terlebih dahulu profesi kebanyakan 
dari konsumen. Dengan menganalisa potensi pasar terlebih dahulu, maka 
akan diperoleh manfaat investasi terbaik dari usaha yang bisa digunakan 
untuk masa depan. (4) Melihat Trend. Cara lain yang bisa dilakukan untuk 
mendapatkan ide dan peluang usaha dengan cepat adalah dengan memikirkan 
apa yang sedang nge-trend saat ini 

 
 

10.3. Tahapan dan Langkah segmentasi pasar 

 Ada tiga tahap yang harus dilakukan dalam segmentasi pasar (Kotler, 
2016) yaitu: 
1.  Survey Stage.  Survey Stage merupakan tahap melakukan eksplorasi baik 

melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa 
kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap 
dan perilaku. Dengan adanya gambaran awal tentang preferensi konsumen 
peneliti dapat menggali lebih lanjut dengan menggunakan kuesioner. 

2.  Analysis Stage.  Analysis Stage merupakan tahap analisis terhadap informasi 
yang telah diperoleh melalui survey. Analisis dapat dilakukan dengan 
menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel mana yang 
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berkolerasi tinggi kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan 
atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki 
perbedaan karakteristik. 

3. Profiling Stage. Profiling Stage merupakan tahap untuk mengidentifikasi frofil 
masing-masing cluster yang terbentuk. Dengan ini akan teridentifikasi 
perbedaan masing-masing cluster berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, 
psikografi, manfaat atau value yang diharapkan kemudian masing-masing 
cluster diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol (Fanggidae, 
2006). 

 
Enam langkah dalam proses segmentasi pasar, yaitu : 

1. Menentukan batas pasar. Menetapkan batas pasar yang akan dilayani dengan 
mempertimbangkan jenis persaingan (persaingan generic, bentuk produk dan 
merek). 

2.  Memutuskan variabel segmentasi 
yang akan digunakan. Langkah-
langkah penting dalam proses 
segmentasi adalah menyeleksi variabel-
variabel dan memutuskan mana 
variabel yang paling sesuai. Adakalanya 
pemasar cukup mengumpulkan 
sebanyak mungkin variabel yang 
mungkin berguna dan kemudian 
menggunakan analisis data untuk 
mengelompokkan orang kedalam 
segmen. Untuk memilih landasan 
segmentasi yang cocok terlebih dahulu. 
Spesifikasi produk lebih erat terkait 
dengan pengambilan keputusan 
pemasaran. 

3. Mengumpulkan dan menganalisis 
data segmentasi. Hasil dari 
pengumpulan data dan analisis 
keseluruhan proses segmentasi pasar 
difokuskan pada pengidentifikasian kelompok-kelompok yang anggota-
anggotanya mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. 

4.  Mengembangkan profil tiap-tiap segmen. Memilih dari serangkaian variabel 
deskriptif yang mungkin seperangkat variabel yang sesuai untuk setiap 
segmen. Variabel demografi dan geografi menghasilkan gambaran yang lebih 
lengkap mengenai setiap segmen di pasar. 

5.  Mendidik segmen-segmen yang dilayani. Dengan melihat segmen-segmen 
yang menawarkan peluang yang memberikan kesesuaian terbaik antara 
sumber daya organisasi dan segmen yang digarap. 

6. Merancang rencana pemasaran. Segmen yang dilayani pesaing juga harus 
diidentifikasi, strategi untuk menarik perhatian konsumen di setiap segmen 
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harus dikembangkan. Atribut-atribut produk harus dirancang atau dirancang 
ulang dan kampanye promosi harus disusun untuk menciptakan citra yang 
dikehendaki pasar. 

 

10.4. Jenis segmentasi 
 
Perusahaan perlu melihat atas dasar: 

1. Segmentasi demografi dan sosio ekonomi. Segmentasi demografi 
melibatkan berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, ukuran keluarga, 
dan lain sebagainya. Sedangkan variabel sosio ekonomi terdiri dari 
pendapatan, pendidikan, kelas sosial, dan etnik.  Berbagai variabel 
demografi merupakan strategi paling sering digunakan karena dengan 
menggunakan strategi ini segmentasi menjadi lebih gampang ditentukan. 
Misalnya jika kita menggunakan variabel umur maka pelanggan akan 
mudah disegemnetasi pada pelanggan balita, anak-anak, remaja, dewasa 
dan orang tua. 

2. Segmentasi geografis. Dikelompokkan atas faktor lingkup pasar, 
termasuk pertimbangan dimana operasi jasa akan dilakukan dan 
pengukuran pasar geografis, Berdasarkan geografis berarti pelanggan 
anda lihat berdasarkan negara, wilayah atau kota.  

3. Segmentasi behaviorial. segmentasi ini mencoba menghasilkan 
pemahaman yang lebih baik mengenai mengapa dan bagaimana konsumen 
berperilaku. Deskriptor yang berlaku paling umum adalah gaya hidup dan 
kelas sosial. Segmentasi ini membagi pelanggan berdasarkan psikografis 
dan perilaku. Segmen ini mengelompokkan konsumen atas dasar kegiatan, 
minat, dan opini mereka.  

4. Segmentasi psikografis. Segmentasi ini memperhatikan pada tingkah 
laku masyarakat dan gaya hidup yang dianut. Pendekatan segmentasi 
psikografis (psychographic segmentation approach) yaitu pendekatan 
segmentasi yang mengacu pada atribut-atribut yang terkait dengan nilai-
nilai (values), kepribadian (personality), sikap (attitudes), minat 
(interest), atau gaya hidup (lifestyle). Atribut-atribut psikografis 
merefleksikan kriteria-kriteria yang ditetapkan konsumen dalam proses 
pengambilan keputusan pembelian atau penggunaan produk dan layanan. 
nilai-nilai merupakan kriteria paripurna dalam melakukan pengambilan 
keputusan (ultimate decision making criteria). Nilai-nilai sangat sentral 
dalam studi mengenai kondisi konsumen karena nilai-nilai mempengaruhi 
dan membentuk pola sikap (attitude), perilaku (behavior), gaya hidup 
(lifestyle), atau kebutuhan (needs) dari konsumen. 
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Keterbatasan dalam melakukan segmentasi antara lain: 

a) Beban biaya yang terlalu besar 
Beban biaya yang ditanggung perusahaan akan semakin besar jika 
dilakukan segmentasi daripada jika diterapkan mass marketing. Dalam 
setiap segmentasi pasar harus digunakan produk, kemasan, dan iklan yang 
berbeda sehingga biaya per unitnya akan semakin besar. 

b) Memerlukan komitmen korporat 
Untuk mengimplementasikan strategi, analisis segmentasi membutuhkan 
riset. Maka diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak baik 
personel, sumber-sumber daya, waktu, maupun ketrampilan-ketrampilan 
mengikuti rekomendasi yang diberikan 

c) Menyediakan informasi yang umum, bukan individual 
Segmentasi pasar hanya menyediakan data yang sifatnya seluas segmen itu 
saja. Jadi perilaku pembelian yang diperoleh adalah perilaku kelompok, 
bukan perilaku individu. 

 

10.5. Segmentasi dan Kaitannya dengan Targeting dan Positioning 

 Proses segmentasi pasar membagi pasar yang bersifat heterogen ke dalam 
segmen-segmen homogen yang spesifik. Hal tersebut membuat perusahaan dapat 
menargetkan pelayanan jasa dan marketing mix yang berbeda pada setiap segmen. 
Segmentasi pasar juga akan membantu perusahaan untuk dapat memuaskan 
konsumen secara efektif, menjamin mereka kembali, dan menciptakan loyalitas 
konsumen. 
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10.6. Strategi Cakupan Pasar 
 Pasar sasaran terdiri dari kumpulan pembeli dengan kebutuhan dan 
karakteristik serupa yang dilayani perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dalam memilih strategi pencakupan pasar, yakni :  
1. Sumber daya perusahaan. Sumber daya yang kuat dapat mendukung 

perusahaan yang memilih strategi pemasaran tanpa pembedaan atau 
pemasaran dengan pembedaan. Sedangkan perusahaan denggan sumber daya 
yang terbatas umumnya memilih strategi pemasaran terkonsentrasi untuk 
mencari pangsa pasar yang terlupakan pesaing. 

2. Variabilitas produk. Pemasaran tanpa pembedaan cocok untuk produk yang 
seragam. Misalnya pelayanan jasa administrasi. Sedangkan produk dengan 
variasi yang tinggi cocok menggunakan pemasaran dengan pembedaan. 

3. Tahapan produk dalam daur hidup. Perusahaan yang baru meluncurkan 
produk baru umumnya memilih pemasaran tanpa pembedaan atau 
terkonsentrasi. Pemasaran tanpa pembedaan umunya digunakan saat produk 
memasuki daur hidup tingkat dewasa ( maturity). 

4. Variabilitas Pasar. Pemasaran tanpa pembedaan cocok untuk masyarakat 
yang dihadapi homogen, dengan selera dan karakteristik yang cenderung 
sama. 

5. Strategi pesaing.  Strategi pemasaran 
perusahaan harus mengikuti atau melebihi 
strategi pemasaran pesaing. Bila pesaing 
menggunakan strategi pemasaran tanpa 
pembedaan, maka strategi pemasaran 
dengan pembedaanakan membuat 
perusahaan lebih dihargai konsumen. 

 
Beberapa pertimbangan yang perlu 

dilakukan dalam memasuki suatu pasar, adalah 
sebagai berikut: 

1. Menetapkan atribut-atribut yang dianggap penting 
2. Menetapkan luas dan nilai dari berbagai macam segmen pasar 
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3. Menetapkan bagaimana merek-merek yang ada itu berada di pasar 
4. Mencarikan kesempatan pada segmen-segmen pasar yang belum 

terlayani atau belum cukup dilayani oleh merek yang sudah ada 
5. Menetapkan hubungan antara segmen-segmen yang akan dilayani, 

misalnya, terdapat persamaan selera, faktor psikografis, demografis, atau 
faktor lainnya. Ini sebagai cara yang paling efisien untuk memasuki 
segmen tersebut. 
 

Bila perusahaan memutuskan melakukan strategi pembedaan dan 
memutuskan memfokuskan pada segmen tertentu, maka ada beberapa 
karakteristik dari suatu segmen yang akan dipilih : (1) Dapat diukur : ukuran; daya 
beli; dan profit dapat diukur. (2) Dapat dijangkau : segmen pasar dapat dijangkau 
dan dilayani secara efektif. (3) Cukup besar : segmen pasarnya cukup besar dan 
cukup memberi laba apabila dilayani. Suatu segmen sebaiknya merupakan 
kelompok yang homogen yang cukup bernilai untuk dilayani dengan program 
pemasaran yang disesuaikan. (4) Dapat dilaksanakan :  program yang efektif dapat 
dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. 

 

 
Gambar Segmentasi Pasar 
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BAB XI 

POSITIONING & DIFERENSIASI 

PRODUK JASA 

 
 
 

11.1. Definisi 

Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang layanan dan 
bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu dalam ingatan pelanggan. 
melalui positioning,  pelanggan memahami dan menghargai apa yang dilakukan 
perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Bagi perusahaan tindakan 

untuk meneliti atau mengindentifikasi posisi 
pesaing dan memutuskan untuk mengambil posisi 
setaraf dengan posisi pesaing atau mencari 
kesempatan dalam pasar. Jika posisi perusahaan itu 
sendiri dekat dengan pesaing lainnya, perusahaan 
itu harus menyeleksi dan kemudian mencari 
perbedaan lebih lanjut melalui perbedaan-
perbedaan tersendiri. 

Positioning mencakup perancangan 
penawaran, dan citra perusahaan agar target pasar 

mengetahui dan menganggap penting perusahaan di antara pesaing. Positiong 
yang baik harus mencerminkan bagaimana/ cara target pasar mendefinisikan nilai 
dan melakukan pemilihan produk jasa yang bersaing.  Kotler, Kartajaya, Huan dan 
Liu (2003) menyatakan positioning sebagai ”the strategy for leading your 
customers credibly” yaitu suatu strategi untuk membangun kepercayaan, 
keyakinan dan kompetensi bagi konsumen. Dengan kata lain bahwa positioning 
adalah mengenai bagaimana perusahaan mendapatkan kepercayaan pelanggan 
untuk dengan sukarela mengikuti perusahaan. Tujuan dilakukannya positioning 
ini adalah untuk membedakan persepsi perusahaan berikut produk dan jasanya 
dari pesaing.  

Istilah positioning mengacu pada upaya penempatan atau menggerakkan 
suatu produk ke suatu tingkatan yang diinginkan dan sesuai dengan perhatian 
konsumen. Tanpa strategi positioning yang efektif maka perusahaan tersebut 
akam selalu berada dalam posisi reaktif terhadap program pemasaran pesaing. 
Jadi, Product positioning sangat berhubungan dengan segmentasi pasar karena 
penempatan produk tersebut ditujukan melayani target market tertentu. 

Sebelum melakukan positioning pada layanan, kita harus menjawab 
pertanyaan strategis berikut tentang pasar dan layanan yang akan ditawarkan 
kepada pelanggan : 
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1. Apa yang sebenarnya pelanggan beli dari perusahaan?  
2. Bagaimana layanan kami berbeda dari pesaing ?  
3. Apa yang membuat layanan Anda unik?  
4. Apa yang perusahaan kami perjuangkan dalam benak pelanggan saat ini 

dan yang potensial? 
5. Pelanggan apa yang kami layani sekarang, dan pelanggan mana yang ingin 

kami targetkan di masa depan? 
6. Berapa proposisi nilai untuk masing-masing penawaran layanan kami saat 

ini, dan pada segmen pasar apa masing-masing ditargetkan? 
7. Apakah pelanggan menganggap layanan kami memenuhi kebutuhan 

mereka? 
8. Perubahan apa yang perlu kami lakukan dalam service offerings untuk 

memperkuat posisi kompetitif dalam target segmen? 
 
Sebaiknya jawaban pertanyaan strategis ini berdasarkan riset pasar. 

Selanjutnya perusahaan dapat mulai mengembangkan strategi penentuan posisi 
(positioning strategy) untuk rencana bisnis. Pernyataan posisi (positioning 
statement) untuk rencana bisnis tidak harus panjang atau rumit, namun perlu 
menunjukkan siapa target pasar, bagaimana akan mencapainya, apa yang benar-
benar mereka beli dari perusahaan, siapa pesaing saat ini?, dan apakah 
perusahaan memiliki proposisi penjualan unik (Unit Selling Proposition). 

 
11.2. Langkah-Langkah dalam Positioning 

Strategi service positioning digunakan perusahaan untuk menautkan suatu 
citra layanan di benak konsumen sehingga layanan terseb terlihat menonjol 
dibandingkan dengan produk pesaing. Fokus utamanya adalah bagaimana caranya 
sehingga konsumen mempunyai persepsi yang sama dengan yang diharapkan 
produsen tentang service yang ditawarkan. Strategi ini berkaitan dengan 
menciptakan, berkomunikasi, dan memelihara perbedaan yang berbeda sehingga 
menjadi perhatian dan dihargai oleh para pelanggan. 

Salah satu tantangan dalam mengembangkan strategi penentuan posisi 
yang layak adalah untuk menghindari jebakan berinvestasi terlalu banyak pada 
titik-titik perbedaan yang dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing. Jack Trout 
memberikan esensi penentuan posisi ke dalam empat prinsip yakni ; 1) 
Perusahaan harus menetapkan posisi dalam benak pelanggan yang ditargetkan. 2) 
Posisi harus tunggal, memberikan satu pesan sederhana dan konsisten 3) Posisi 
harus membedakan perusahaan dari para pesaingnya 4) Perusahaan tidak bisa 
menjadi segalanya bagi semua orang. Perusahaan harus memfokuskan upaya-
upayanya pada target pelanggan.  
 
 
Menurut Kotler, beberapa langkah dalam melakukan positioning yakni : 

1. Kajian terhadap konsumen. Positioning harus mendeskripsikan value 
bagi konsumen, karena positioning mendeskripsikan value yang unggul. 
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Selain itu positioning merupakan penentu penting bagi konsumen pada 
saat memutuskan untuk membeli. Buat pernyataan positioning untuk 
perusahaan Anda. Dalam satu atau dua kalimat, jelaskan apa yang 
membedakan Anda dari pesaing Anda. 

2. Positioning harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif 
perusahaan. Menurut Kotler, sebuah keunggulan yang patut ditampilkan 
harus memenuhi kriteria: penting, Berbeda, unggul (superior), dapat 
dikomunikasikan, pelopor, harga terjangkau, menguntungkan.  Uji 
pernyataan posisi Anda. Apakah itu menarik bagi audiens target Anda? 
Perbaiki sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. 

3. Memilih keunggulan-keunggulan yang paling unik atau kuat. Sehingga 
dengan mudah dapat mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Dalam 
kompetisi pada dunia usaha kita mengenal dengan 2 (Dua) jenis 
kompetisi, yaitu :  (a) Kompetisi Langsung yaitu Perusahaan yang 
memasarkan produk atau jasa yang sama dengan perusahaan kita 
sehingga konsumen menilainya sebagai alternative yang dapat diterima 
(b) Kompetisi Tidak Langsung yaitu perusahaan yang menawarkan 
produk atau jasa yang berbeda dengan perusahaan kita akan tetapi 
memenuhi kebutuhan yang sama sehingga konsumen dapat mengganti 
penawaran kompetitor kita dengan apa yang kita tawarkan.  

4. Menyampaikan keunggulan itu secara efektif kepada target pasar. 
Gunakan pernyataan positioning dalam setiap komunikasi tertulis 
kepada pelanggan.Buat materi pemasaran yang mengkomunikasikan 
posisi perusahaan. Sertakan tim Anda dalam rencana pemasaran. Bantu 
karyawan memahami bagaimana mengkomunikasikan posisi 
perusahaan kepada pelanggan. 
 

Kotler menyatakan ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam melakukan 
positioning yang harus dihindari seperti : 

1) Underpositioning, dimana konsumen tidak mengenali 
kekhususanmerek/atribut yang dikomunikasikan. 

2) Overpositioning, dimana konsumen mempunyai gambaran yang selalu 
sempit mengenai suatu atribut. 

3) Confused positioning, dimana konsumen tidak merasa pasti dengan citra 
suatu produk karena terlalu banyak janji yang diberikan atau positioning 
yang sering berubah. 

4) Doubtful positioning, konsumen merasa ragu dengan janji produk 
tersebut seperti kemampuan produk, harga, dan lainnya. 

 
Dalam menetapkan penentuan positioning perusahaan dapat 

memperhatikan faktor-faktor di bawah ini sebagai basis atau landasan penentuan 
positioning:  

1. Proposisi nilai dan manfaat yang dapat diberikan perusahaan. produk 
diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu 
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2. Pencapaian yang telah dihasilkan perusahaan. Seperangkat nilai-nilai 
penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang 
ditonjolkan dibandingkan pesaingnya 

3. Segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Service harus diposisikan 
sebagai penawaran nilai terbaik bagi target pelanggan. Ini berarti 
memposisikan service sebagai yang terbaik untuk segmen pasar dan 
pelanggan yang ditargetkan. 

4. Atribut yang jadi keunggulan service dan merk perusahaan. Ini terjadi bila 
suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut service 
yang lebih unggul dibanding pesaingnya.  

5. Bisnis baru yang dimasuki. Disini service diposisikan sebagai pemimpin 
dalam suatu kategori layanan. Perusahaan bisa dianggap memiliki posisi 
sebagai perusahaan atau merk baru di pasar. Dengan demikian akan 
mudah bagi perusahaan untuk membangun image sebagai pemimpin 
dalam suatu kategori layanan 

 
Dalam mengkomunikasikan positioning sebuah produk perusahaan harus 

memperhatikan faktor-faktor di bawah ini : 
1) Be creative.  Be creatif maksudnya adalah bahwa perusahaan harus kreatif 
untuk mencuri perhatian konsumen atau target market. Dengan melakukan 
berbagai cara untuk dapat merebut simpati konsumen karena melihat perubahan 
lingkungan usaha yang sangat cepat sehingga konsumen tidak akan mengalami 
kebosanan seperti melakukan komunikasi dengan konsumen melalui 
pembicaraan langsung atau jika dimungkinkan melalui sms dan email. 

2) Simplicity. Simplicity maksudnya adalah komunikasi yang disampaikan harus 
sesederhana dan sejelas mungkin. Pesan dalam pemasaran yang jelas dan dapat 
dicapai oleh perusahaan sangat penting sebagai wujud value yang ditawarkan 
kepada konsumen. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara seperti memberikan 
informasi jika ada perubahan dari harga ataupun perubahan variasi dari produk 
yang ditawarkan. 

3) Consistent yet flexible. Consistent yet flexible maksudnya adalah perusahaan 
harus konsisten dan melihat kondisi. Konsisten dalam arti bahwa nilai yang 
ditwarakan harus tetap dijaga sehingga perusahaan tidak akan kehilangan focus 
terhadap nilai tambah yang dijanjikan. 

4) Own, Dominate & Protect.  Own, dominate & protect maksudnya adalah dalam 
komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak 
pelanggan. Sama seperti pesan dalam pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan 
agar konsumen tidak mengalami kebingungan dalam mengartikan pesan tersebut, 
sehingga nilai tambah yang dijanjikan oleh perusahaan tepat sasaran. 

5) User their language. User their language maksudnya adalah dalam 
mengkomunikasikan positioning perusahaan harus menggunakan bahasa 
pelanggan. Komunikasi dengan bahasa pelanggan adalah dengan bahasa yang 
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mudah dimengerti dan diingat oleh konsumen sehingga konsumen akan selalu 
mempunyai image positif atas produk maupun perusahaan. 
 
11.3. Peran Positioning dalam Strategi Pemasaran 

Secara umum, ada tiga tipe konsep positioning (1) Functional positions 
yakni pemecahan masalah, Menyediakan manfaat bagi konsumen, Memperoleh 
persepsi yang menyenangkan dari investor (2) Symbolic positions  yakni 
Peningkatan citra diri, Identifikasi diri, Rasa ikut memiliki dan tingkat 
penghargaan lingkungan terhadap perusahaan, Membangun pengaruh yang cukup 
kuat dalam segmen pasar tertentu (3) Experiential positions yakni mampu 
menstimulasi sensor motoric dan kognitif 

Keputusan pemilihan target pasar merupakan titik penting dan menjadi 
dasar dalam menentukan tujuan dan pengembangan strategi positioning. Oleh 
karena itu, strategi positioning merupakan faktor utama dalam meningkatkan 
kekuatan posisi pasar perusahaan di suatu pasar tertentu dibanding pesaing-
pesaingnya. Karena positioning berorientasi pada pikiran atau persepsi 
konsumen, maka positioning adalah usaha untuk menemukan suatu celah di benak 
konsumen agar konsumen mempunyai image yang khusus terhadap layanan yang 
ditawarkan perusahaan. Ditengah ketatnya persaingan, arus informasi dan iklan, 
serta sulitnya membedakan layanan yang dijual kepada pelanggan,  positioning 
memegang peran penting dalam strategi pemasaran, setelah melakukan analisis 
pasar dan analisis pesaing dalam suatu analisis internal perusahaan(total situation 
analysis). 

Perusahaan yang cerdik akan memanfaatkan pikiran (benak) konsumen. 
Pikiran konsumen sering dianologikan sebagai benteng terakhir pertahanan 
melawan riuhnya komunlkasi, sebagai tempat menyaring, menerima atau menolak 
informasi yang ditawarkannya. Apabila ternyata pikiran konsumen telah 
terbentuk, biasanya produsen lain mengalami kesulitan untuk merubahnya, 
apalagi pesaingnya tidak tinggal diam melakukan reposisi. 

Dalam proses positioning selalu dimulai product/service positioning. 
Pendapat ini dikemukakan oleh McKenna (1985), yang juga mengemukakan 
definisi product positioning sebagai berikut : “ The positioning process should begin 
with the product themselves. To gain a strong product positioning, a company must 
differentiate its product from all other products on the market. The goal is to give the 
product a unique position in the market place.” Dari definisi diatas mengandung 
pengertian bahwa proses positioning harus dimulai dengan produk itu sendiri. 
Untuk mencapai product positioning yang kuat suatu perusahaan perlu melakukan 
diferensiasi dalam banyak faktor yaitu: teknologi, harga, kualitas, saluran 
distribusi atau sasaran konsumennya. 

Selanjutnya McKenna (1985) menjelaskan product positioning yang perlu 
dipertimbangkan perusahaan yakni (1) Perusahaan perlu mengkuti trend dan 
dinamika pasar, seperti trend teknologi, persaingan, sosial, dan ekonomi. (2) 
Perusahaan harus memfokuskan pada posisi teknologi dan kualitas. (3) 
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Perusahaan harus mentargetkan produknya pada segmen pasar tertentu misalnya 
pada segmen masyarakat atas, menengah atau bawah. Karena lebih baik menjadi 
ikan besar dalam kolam kecil daripada menjadi ikan kecil di kolam besar (it’s better 
to big fish in a little pond,). (4) Perusahaan harus mau bereksperimen dengan tipe 
produk baru, kemudian memperhatikan reaksi pasar. Jika pemakai menyarankan 
perubahan maka perusahaan harus menyesuaikan strateginya. 
 
11.4. Repositioning 

Repositioning adalah merubah kembali persepsi konsumen. Berubahnya 
lingkungan industry dan persaingan memaksa perusahaan untuk tetap kreatif 
agar pasarnya tetapa tumbuh dan berkembang. Sasaran utama dari strategi 
reposisi suatu layanan adalah membentuk citra merek tertentu di benak 
konsumen. Brand image dan repositioning mempunyai hubungan yang erat dalam 
mengambil keputusan pembelian. Reposisi suatu layanan (repositioning) yang 
dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk menempatkan suatu posisi yang unik 
di benak pelanggan, sehingga pelanggan diharapkan akan memiliki suatu kesan 
tertentu terhadap layanan yang ditawarkan (service image).  

Hasil yang didapat dari kesuksesan strategi reposisi suatu layanan 
(repositioning strategy) adalah citra layanan (new service image) yang berbeda 
dan tertanam di dalam benak pelanggan dan dipercaya oleh pelanggan di dalam 
melakukan aktivitas pemilihan layanan. Secara psikologis pelanggan akan 
cenderung untuk mengadopsi suatu jenis layanan yang mempunyai citra layanan 
yang kuat, dan unik karena menawarkan sesuatu yang lain dengan yang 
ditawarkan pesaing. Dengan repositioning yang tepat dan sesuai dengan manfaat 
dari atribut yang diberikan oleh layanan yang ditawarkan maka antara harapan 
dan keinginan pelanggan dapat dipenuhi, sehingga pelanggan akan mengingat 
merek dari layanan tersebut. Merek (brand) sangat berperan penting agar 
pelanggan dapat mengingat dan membedakan layanan yang ditawarkan sehingga 
pelanggan akan lebih mudah untuk tertarik membeli, menggunakan dan 
merekomendasi layanan tersebut. 

Dengan adanya repositioning yang baik, maka perusahaan mempunyai 
posisi persaingan yang menarik dan asosiasi layanan (service association) yang 
kuat dibenak pelanggan. Dalam situasi persaingan yang semakin ketat, perbedaan 
image dan asosiasi suatu layanan akan menjadi kunci persaingan dalam 
memenagkan persaingan. Kertajaya (2004) menyatakan beberapa alasan bagi 
perusahaan untuk perlu melakukan repositioning, yakni 

1) Reaksi atas posisi baru pesaing. Rasanya pasti tidak enak jika merek terus 
diserang oleh pesaing. Kalau perusahaan tetap berdiam diri terhadap 
pergerakan pesaing, berarti perusahaan mungkin akan dikesankan tidak 
mampu atau kalah bersaing. Repositioning dilakukan saat positioning 
menjadi tidak unik dan tidak menunjukkan “kenapa“ harus memilih merek 
anda dibanding pesaing. 

2) Menggapai pasar baru. Sebuah merek seringkali telah memiliki pasar yang 
bagus, tetapi pasar yang bagus tersebut justru sering memancing 
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masuknya pesaing – pesaing baru yang ramai – ramai menyerang pemain 
yang sudah ada. Repositioning bisa juga dilakukan jika perusahaan merasa 
pasar yang selama ini dilayani sudah sulit berkembang, sehingga perlu 
untuk menyasar segmen baru.  

3) Menangkap tren baru. Pasar tidak ada yang statis, selalu ada trend – trend 
baru yang muncul. Perkembangan ini tentu merubah preferensi dan 
perilaku pelanggan. Hal ini tentu saja sering memaksa perusahaan 
memikirkan kembali positioning layanannya saat ini. Analisa dengan baik 
apakah tren tersebut bertahan lama dan yang paling penting adalah 
apakah trend tersebut akan merubah perilaku pelanggan terhadap 
keputusan pembeliannya. Jika ya, maka perusahaan harus melakukan 
repositioning. 

4) Mengubah value offering. Repositioning bisa dilakukan bila sebuah 
layanan mencoba menawarkan value yang berbeda. Value disini 
menunjukkan perbandingan antara apa yang didapatkan pelanggan (total 
get) dengan apa yang diberikan (“total give”). Dengan perubahan value 
yang ditawarkan ke pelanggan, tentu sebuah layanan mau tidak mau harus 
melakukan repositioning, karena yang ditawarkan sudah berbeda. Kalau 
masih tetap mempertahankan positioning yang lama, maka tidak 
menunjang perubahan value yang ditawarkan ke pelanggan. 

 

11.5. Positioning Map 

 Peta posisi (positioning map) adalah peta yang didasarkan pada persepsi 
pembeli.  Positioning Map kadang disebut juga peta persepsi (perceptual maps). 
menunjukkan di mana produk dan layanan yang ada diposisikan di pasar sehingga 
perusahaan dapat memutuskan di mana mereka ingin menempatkan (posisi) 
produk mereka.  

Al Ries dan Jack Trout mengatakan bahwa penetapan posisi bukanlah 
kegiatan yang dilakukan terhadap produk. Penetapan  posisi  adalah  kegiatan  
yang  dilakukan terhadap  pikiran pelanggan atau calon pelanggan. Jadi, yang 
dilakukan adalah memposisikan produk itu ke dalam pikiran calon pelanggan. 
menurut mereka perang pemasaran bukanlah terletak di pasar, melainkan di 
benak pelanggan. Dengan demikian keberhasilan strategi positionong amat 
penting ditinjau dari persepsi dan preferensi pelanggan. Untuk sampai pada 
positioning yang tepat, perusahaan perlu membangun asosiasi yang jelas atas 
atribut- atribut yang berbeda (points-of-difference) dan atribut-atribut yang sama 
dengan produk pesaing (points-of-parity).  

Positining Map berguna untuk empat alasan utama 
1. Menilai kekuatan dan kelemahan relatif terhadap merek yang bersaing. 

Atribut penilaian sebaiknya relevan dan menjadi points of difference bagi 
pelanggan dalam mempersepsikan kinerja.  

2. Identifikasi Keunggulan Kompetitif menunjukkan diferensiasi antara produk 
dalam pikiran pelanggan. Misalnya peta yang mewakili pasar berdasarkan 
pada dua dimensi, "konservatif" vs "sporty" dan "analog  vs digital”, 
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tradisional vs modern. Identifikasi ini akan memberikan merek untuk 
meningkatkan keunggulan kompetitif, serta untuk memposisikan ulang posisi 
merek yang sudah ada. 

3. Mengidentifikasi Peluang Pasar-Kosong kosong dekat titik ideal (artinya 
segmen pasar yang menarik) pada peta persepsi mewakili peluang pasar 
potensial. 

4. Menunjukkan bagaimana titik-titik ideal bergeser ketika pasar matang, dan 
oleh karena itu suatu merek mungkin mengubah posisinya untuk 
mempertahankan atau mendapatkan keunggulan kompetitif. 
 

 

 
Gambar Positioning Map Persaingan Industri Penerbangan 

Sources: https://www.brandingstrategyinsider.com 

 

11.6. Country Image Positioning 

Sikap konsumen adalah konstruk yang signifikan yang digunakan para 
peneliti untuk menentukan posisi dan memainkan peran penting dalam evaluasi 
dan pemilihan layanan konsumen. Sebagian besar konsumen mengevaluasi 
layanan berdasarkan harga, kepuasan, manfaat yang diterima atau ikatan 
emosiona. Hal ini akan menentukan apakah layanan memenuhi harapan 
konsumen atau tidak. Layanan yang memenuhi tingkat harapan pelanggan akan 
membentuk persepsi positif.  Zameer dkk (2017) menyatakan dalam pasar global 
yang heterogen, konsumen memiliki pemikiran mereka berbeda satu sama lainnya 
dalam menentukan persepsi produk dari negara yang berbeda. budaya akan 
menjadi dasar yang kuat untuk menentukan posisi yang dirasakan dari negara 
tertentu. 
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Positioning berdasarkan Negara atau Region (Daerah) memainkan peran 
penting dalam persaingan. Selain itu, brand image yang jelas dalam benak 
pelanggan berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk kualitas layanan dan retensi 
pelanggan. Produk atau layanan negara asal mempengaruhi sikap konsumen dan 
perilaku pembelian selama evaluasi produk dari salah satu dari tiga mekanisme 
yang saling berhubungan: proses kognitif, afektif dan normatif. Untuk itu sangat 
penting bagi manajer untuk memahami bagaimana konsumen menanggapi label 
negara tertentu (He & Wang, 2015). Namun label berdasarkan negara atau region 
tertentu bisa memiliki bias negatif dan memiliki penghalang untuk masuk ke 
benak konsumen (Samantha Kumara & Canhua, 2009) 

 Menurut Ben dkk (2014) sikap etnosentris adalah faktor signifikan yang 
dapat mempengaruhi konsumen dan dapat memainkan peran penting untuk 
mengevaluasi suatu produk/layanan. Konsumen etnosentris lebih suka 
menggunakan produk/layanan dalam negeri atau daerah tertentu karena mereka 
berpikir produk/layanan dalam negeri memiliki kualitas yang lebih baik 
dibandingkan dengan produk luar. Balabanis dkk (2001) berpendapat bahwa 
perilaku konsumen di negara-negara yang bertikai seperti Jepang untuk Cina, AS 
untuk Iran dan Israel untuk Palestina secara signifikan dipengaruhi oleh 
etnosentrisme. Kasus yang sama juga terjadi di Nanjing Cina karena Pembantaian 
Nanjing, orang-orang Nanjing menghindari membeli produk-produk Jepang. 
Shankarmahesh (2006) menemukan etnosentrisme konsumen sebagai faktor 
penting dalam pemasaran internasional dan menyarankan bahwa pemasar harus 
mempertimbangkan faktor ini ketika mengembangkan kampanye pemasaran 
mereka untuk pasar internasional. 

Srivastava (2014) mempelajari sikap konsumen India terhadap produk 
yang 'dibuat di label China' dan menemukan bahwa alasan utama untuk membeli 
produk Cina di India adalah harga yang terjangkau. Penetapan harga juga 
memainkan peran penting dalam persepsi posisi produk, karena produk dengan 
label 'buatan China' sudah diposisikan sebagai produk yang lebih murah di India. 
Situasi ini juga terjadi di Indonesia. Sebaliknya, Konsumen di Brasil memiliki 
persepsi negatif tentang produk yang memiliki label Made in China ’, mereka hanya 
membeli produk-produk ini karena harganya yang lebih murah (Ikeda dkk, 2011) 

Untuk lebih memahami ini para peneliti menggunakan Teori Means-end. 
Teori ini didasarkan pada teori nilai-harapan yang banyak digunakan untuk 
memahami perilaku konsumen (Kempen et al., 2016). Teori Means-end adalah 
pendekatan terintegrasi yang digunakan untuk menentukan pilihan konsumen 
pada level superior (Kang dkk 2013).  Menurut Zanoli & Naspetti, (2002) mean-
end chain adalah struktur pengetahuan yang digunakan konsumen untuk 
menentukan persepsi tentang produk dengan mencocokkan pengetahuan pribadi 
dengan atribut produk. Menurut (Packard & Wooten, 2013) pengetahuan 
konsumen juga memainkan peran penting dalam menentukan positioning yang 
dirasakan tentang produk. Ada tiga perspektif teori mean-end yaitu kognitif 
(kualitas produk), afektif (asosiasi) dan normative (sikap etnosentris).  
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Aspek kognitif adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen 
berdasarkan kualitas. Pilihan ini merupakan elemen utama untuk 
mempersepsikan positioning produk. konsumen membangun persepsi bahwa 
produk dari negara “tertentu”  memiliki kualitas yang baik. Menurut Lee dkk 
(2005) Konsumen menggunakan aspek ini sebagai indikator jika konsumen tidak 
memiliki informasi yang cukup mengenai merek. Zeithaml (1988) menemukan 
bahwa persepsi kualitas produk mengacu pada pilihan konsumen mengenai 
keunggulan merek secara keseluruhan yang dapat diklasifikasikan sebagai 
kualitas produksi produk dan kualitas desain 

Asosiasi emosional secara signifikan mempengaruhi perilaku konsumen 
untuk merumuskan pendapat tentang negara tertentu.  Pada tingkat afektif, label 
'made in' pada dasarnya adalah isyarat yang memiliki makna simbolis dan 
emosional bagi pelanggan. Isyarat ini memainkan peran penting dalam evaluasi 
produk dan membangun positioning yang dirasakan karena label produk 'buatan' 
adalah citra yang mengaitkan merek dengan keunggulan simbolis dan emosional 
yang mencakup status sosial dan kebanggaan nasional terhadap konsumen 
(Askegaard & Ger 1998). Roth & Diamantopoulos (2009) berpendapat bahwa 
komponen afektif dapat digambarkan sebagai nilai emosional negara terhadap 
konsumen 

Etnosentrisme konsumen mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 
yang menjadi alasan konsumen tersebut lebih suka membeli produk lokal 
daripada membeli produk asing (Watchravesringkan, 2010). Pendapat ini 
didukung oleh Adina dkk (2015) yang menyatakan konsumen etnosentrismen 
lebih suka membeli produk buatan lokal untuk meningkatkan ekonomi nasional 
mereka. Biasanya ekuitas merek adalah faktor signifikan yang mempengaruhi 
sikap pembelian konsumen tetapi dalam kasus etnosentrisme bahkan ekuitas 
merek tidak dapat mempengaruhi konsumen. Konsumen etnosentris akan 
membeli produk lokal meskipun ekuitas merek produk lokal lebih rendah 
dibandingkan dengan produk asing. Studi dari (He & Wang, 2015) menunjukkan 
bahwa etnosentrisme konsumen memiliki dampak negatif pada preferensi produk 
asing 

Penelitian Bojej dkk (2010) menunjukkan konsumen Malaysia memiliki 
tingkat tren etnosentris yang tinggi, karena mereka lebih suka membeli produk 
buatan Malaysia di banding China. Konsumen di Malaysia membandingkan kedua 
produk. Jika mereka menemukan respons yang menguntungkan terhadap produk 
Malaysia maka konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk 
produk dalam negeri untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara 
mereka. 
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BAB XII 

SERVICE MARKETING MIX 

 
 
 
 
12.1. Definisi  

 Marketing mix merupakan tool 
atau alat bagi marketer yang terdiri dari 
bebagai elemen suatu program pemasaran 
yang perlu dipertimbangkan agar 
implementasi strategi pemasaran dan 
positioning yang ditetapkan dapat berjalan 
sukses. Bauran pemasaran adalah strategi 
produk, promosi, dan penentuan harga 
yang bersifat unik serta dirancang untuk 
menghasilkan pertukaran yang saling 
menguntungkan dengan pasar yang dituju. 
Pemasaran jasa memiliki konsep 
pemasaran 7P diperkenalkan. 7P adalah 
produk, harga, tempat, promosi, orang, 
proses dan bukti fisik (product, price, place, promotion, people, process and physical 
evidence)  

 
 

12.2. Elemen Service Marketing Mix  

1. Layanan (product) merupakan elemen 
penting dalam sebuah program pemasaran. 
Strategi produk dapat mempengaruhi 
strategi pemasaran lainnya. Pembelian 
sebuah produk bukan hanya sekedar untuk 
memiliki produk tersebut tetapi juga untuk 
memenuhi kebutuhan dan keinginan 
konsumen. Product merupakan layanan 
yang dijual oleh perusahaan, sehingga 
dapat memberikan manfaat, memenuhi 
kebutuhan konsumen, dan dapat 
memuaskan konsumen. Produk merupakan 
keseluruhan konsep objek atau proses yang 
memberikan sejumlah nilai manfaat 

kepada konsumen.  
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 Semua organisasi layanan menghadapi pilihan mengenai jenis produk 
yang akan ditawarkan dan cara penyampaiannya kepada pelanggan. Untuk lebih 
memahami sifat layanan, penting untuk membedakan antara produk inti dan 
elemen tambahan yang memfasilitasi penggunaannya dan meningkatkan nilainya 
bagi pelanggan. Produk terdiri dari :  Core product, merupakan fungsi inti dari 
produk tersebut. Expected product (Augmented product dan Potential product). 

 Tiga elemen selain core product merupakan elemen yang potensial untuk 
dijadikan nilai tambah bagi konsumen sehingga produk tersebut berbeda dengan 
produk yang lain. Dalam persaingan layanan konsumen cenderung melihat brand 
yang terkenal. Melihat situasi ini, marketer harus dapat mempopulerkan brand 
mereka supaya bersaing di pasar. Saat memasuki pasar, maka layanan muncul 
dengan brand yang berbeda sehingga membuatnya spesial. Disini berarti, 
differentiated tinggi dengan harga tinggi tetapi tingkat persaingan rendah sebab 
pesaing dapat dikuasai, pada saat itu konsumen cenderung memilih produk baru.  
 
2. Harga (price) yakni pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk 
memperoleh jasa. Selain itu harga salah satu faktor penting bagi konsumen dalam 
mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Harga akan 
bergantung dari persepsi individu yang dilatar belakangi oleh lingkungan 
kehidupan dan kondisi individu. Dalam menetapkan harga Perusahaan tentu akan 

mempertimbangkan berbagai aspek, karena penetapan harga akan dapat 
mempengaruhi pendapatan total dan biaya.  

Dalam penetapan strategi pricing yang perlu diperhatikan adalah pesaing 
pasar, dan juga positioning jasa yang kita jual, jika kita menjual produk/jasa yang 
diperuntukkan kalangan menengah keatas maka strategi layanan premium 
dengan harga terlalu murah, tidak akan dipercaya oleh konsumen. Namun 
sebaliknya jika kita menjual layanan terlalu mahal,  pembeli bisa beralih 
ke  pesaing yang memberikan harga lebih murah. Berikut metode harga 
berdasarkan permintaan 

 
Price Skimming 
Strategi ini merupakan penerapan strategi harga dengan cara menetapkan 
harga awal produk dengan harga yang tinggi, namun lama kelamaan harga 
produk tersebut akan turun sesuai keadaan pasar.  
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Penetration pricing  
Strategi dimana kita meluncurkan produk dengan harga awal yang murah, 
dengan tujuan meraup pasar pesaing kita. ketika produk sudah mulai laku, 
harga produk lama kelamaan dinaikkan, strategi ini bisa dibilang kebalikan 
dari price skimiming.  

 
 
Prestige pricing  
Strategi dimana kita memberikan harga mahal pada produk yang memang 
seharusnya mahal, hal ini dipertimbangkan dari kualitas dan juga tingkat ke-
prestisan produk tersebut. Jadi jika produk semacam ini di berikan harga 
murah, justru akan membuat produk ini tidak laku, karena akan membuat 
orang berpikir kalau produk ini memiliki kualitas yang kurang baik. 
 

 
Price lining 
Price linning adalah salah satu strategi pasar dimana suatu perusahaan 
memeiliki lebih dari satu produk, dan produk tersebut menuju ke segmentasi 
pasar yang berbeda beda, sehingga mereka harus menentukan harga dari tiap 
produk tersebut.   
 

 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiao7z1ybDXAhVEYo8KHTUnCNoQjRwIBw&url=https://www.quora.com/What-is-prestige-pricing&psig=AOvVaw2cdTllQVfn6iSq5VupFTB_&ust=1510284213819911
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Odd even pricing  
Strategi ini merupakan strategi dengan menerapkan harga dengan nominal 
harga yang aneh (bukan harga bulat), tujuannya adalah untuk mempengaruhi 
konsumen agar mereka beranggapan harga produk tersebut murah. Sebagai 
contoh: sebuah toko yang menjual berbagai macam produk/jasa  dengan 
model, ukuran dan kualitas yang berbeda, menentukan 4 tingkatan Hal ini 
akan memudahkan dalam pengambilan keputusan bagi konsumen untuk 
membeli dengan harga yang sesuai kemampuan keuangan mereka. 

 
 
Demand Backward Pricing 
Adalah penetapan harga dimana melalui proses berjalan ke belakang, 
maksudnya perusahaan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia 
dibayar konsumen, kemudian perusahaan menentukan margin yang harus 
dibayarkan kepada wholesaler dan retailer. Setelah itu baru harga jualnya 
dapat ditentukan 
 
Bundle pricing 
Ini adalah strategi dimana produsen menjual produk yang disatukan dengan 
produk lain menjadi satu paket.  Penetapan harga dengan cara menjual 
produk dalam satu paket dengan satu harga tertentu yang lebih murah 
dibanding membeli satu unik produk masing-masing. 

 

 
 

Standard markup pricing 
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Strategi standard yang sering dipakai oleh pemborong ataupun orang yang 
membeli barang dagangan langsung dari produsen, dan kemudian barang 
tersebut dijual kembali dengan menambahkan beberapa persen dari harga 
asli untuk mendapatkan harga jual akhir 
 
Single zone pricing 
Strategi dimana produsen menjual harga dari produknya dengan harga dan 
biaya pengiriman yang sama, dimanapun daerah pembelinya, keuntungan 
strategi ini adalah kita dapat mengiklankan harga dari produk kita secara 
nasional.  
 
Multiple zone pricing 
Ini adalah kebalikan dari single zone pricing, Produsen memberikan harga 
yang berbeda beda pada konsumen berdasarkan biaya pengiriman dari jauh 
dekatnya daerah mereka. Jika lokasi konsumen jauh sudah pasti harga produk 
yang mereka beli lebih mahal daripada konsumen yang dekat, walaupun 
produk yang dibeli sama. 

Dalam memutuskan strategi pricing harus diperhatikan tujuan dari pricing 
tersebut antara lain: Survival, Profit maximization, Sales maximization, 
Prestige dan ROI. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pricing adalah : 
Positioning Jasa, Sasaran perusahaan, Life cycle jasa, Elastisitas permintaan, 
Struktur biaya, Shared resources, Prevailing economic condition dan Service 
capacity. 

 
3. Promotion. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari 
penjual kepada konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk 
mempengaruhi sikap dan perilaku.  Tujuan kegiatan promosi antara lain : (a)  
Mengidentifikasi dan menarik konsumen baru (b) Mengkomunikasikan produk 
baru (c)  Meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara 
luas (d) Menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas 
produk  (e) Mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk (f) 
memotivasi konsumen agar memilih atau membeli suatu produk. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran 
promosi (promotion mix). Promotion mix terdiri dari : Advertising, Personel 
selling, Sales promotion, Public relation, Word of mouth, Direct mail.  Ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam promosi, yakni : (a) Identifikasi 
telebih dahulu target audience-nya. Hal ini berhubungan dengan segmentasi pasar. 
(b) Tentukan tujuan promosi (c) Pengembangan pesan yang disampaikan (d) 
Pemilihan bauran komunikasi. 

 
4. Place atau Saluran distribusi adalah keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk 
memindahkan layanan disertai dengan hak pemiliknya dari produsen ke 
konsumen akhir atau pemakai industri. Distribusi berkaitan dengan kemudahan 
memperoleh layanan di pasar dan tersedia saat konsumen mencarinya. Distribusi 



   Pemasaran Jasa 

 

- 167 - 

memperlihatkan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjadikan 
produk atau jasa dipe roleh dan tersedia bagi konsumen sasaran. Tempat juga 
akan sangat mempengaruhi keuntungan bagi perusahaan. Tempat atau lokasi yang 
strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah 
terjangkau oleh konsumen. Place dalam service merupakan gabungan antara 
lokasi dan keputusan atas saluran distribusi, dalam hal ini berhubungan dengan 
bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan dimana lokasi yang 
strategis. Lokasi Berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkasdan 
melakukan operasi. 

Dalam hal ini, ada tiga jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu (a) 
Konsumen mendatangi pemberi jasa (perusahaan) (b) Perusahaan sebaiknya 
memilih tempat dekat dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata 
lain harus strategis (c) Pemberi jasa mendatangi konsumen. Dalam hal ini, lokasi 
tidak terlalu penting, tetapi harus diperhatikan adalah penyampaian jasa harus 
tetap berkualitas. (d) Pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. 
Dalam hal ini lokasi menjadi sangat tidak penting selama komunikasi antara kedua 
pihak dapat terlaksana. 

Penyampaian jasa juga dapat melalui organisasi maupun orang lain. Dalam 
penyampaian jasa ada tiga pihak yang terlihat, yaitu : Service provider, 
Intermediaries dan  Customers.  Perusahaan  harus dapat memilih saluran yang 
tepat untuk delivery jasa-nya, sebab akan sangat mempengaruhi kualitas jasa yang 
diberikan. Saluran distribusi yang dapat dipilih antara lain : Direct sales, Agen atau 
broker, Agen/ broker penjual atau pembeli dan Franchises dan contracted service 
deliverers 

 

 
 

5.  Orang (people) berarti karyawan organisasi layanan. Orang memiliki peran 
sentral dalam pemberian layanan. Dalam  desain layanan,  perusahan harus 
menyediakan contact person, mempertimbangkan berapa jumlah karyawan 
dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Karena, produk layanan tidak 
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berwujud, calon konsumen harus bergantung pada karyawan sebelum melakukan 
keputusan pembelian. Selain menilai performance dan loyalitas karyawan, faktor 
penting lainnya adalah attitude dan motivation dari karyawan dalam industri jasa. 
Moment of truth terjadi pada saat kontak antara karyawan dan konsumen. maka 
faktor attitude seperti penampilan karyawan, suara dalam bicara, body language, 
ekspresi wajah, dan tutur kata menjadi krusial. Pentingnya people dalam 
pemasaran jasa berkaitan erat dengan internal marketing. Internal marketing 
adalah interaksi atau hubungan antara setiap karyawan dan departemen dalam 
perusahaan yang dalam hal ini dapat diposisikan sebagai internal customers dan 
internal supplier.  

Ada empat kriteria peranan atau pengaruh dari aspek people yang 
mempengaruhi konsumen, yaitu peran : 

1) Contractors, people disini berinteraksi langsung dengan konsumen dalam 
frekuensi yang cukup sering dan sangat mempengaruhi kepuasan 
konsumen untuk membeli. 

2) Modifier, tidak secara langsung mempengaruhi konsumen tetapi cukup 
sering berhubungan dengan konsumen,  

3) Influencers, mempengaruhi konsumen dalam keputusan ntuk membeli 
tetapi tidak secara langsung kontak dengan konsumen. 

4) Isolateds, tidak secara langsung ikut serta dalam marketing mix dan juga 
tidak sering bertemu dengan konsumen. 
 

6. Process menggambarkan waktu pengiriman layanan. Process memiliki 
hubungan dengan sifat intangibility dari layanan. Proses dan prosedur 
menentukan bagaimana layanan diproduksi dan dialami. Contoh proses dan 
praktik sebagai titik sentuh (touch point) termasuk cara fungsi antarmuka 
pengguna kios check-in, urutan makanan disajikan di restauran, atau cara 
penumpang disambut oleh kru. Dalam pelayanan, semua proses dan rutinitas 
dapat ditentukan oleh perincian terkecil. Detail kecil ini disebut isyarat layanan 
(service gestures) 

Kualitas pelayanan dinilai dari proses pemberian layanan. Waktu yang 
dibutuhkan untuk mengantarkan layanan selalu menjadi kriteria penting untuk 
mengetahui kualitas pelayanan. Ada zona toleransi yang ada di benak konsumen. 
Zona toleransi ini pada dasarnya adalah batas waktu yang diberikan kepada 
pelanggan untuk memberikan layanan tertentu. Setiap penyedia layanan harus 
memahami zona toleransi dan melayani pelanggan sesuai dengan itu. Zona 
toleransi bersifat fleksibel dan karena heterogenitas layanannya bervariasi. 
Penting untuk memberikan layanan di dalam zona toleransi. Jika layanan tidak 
disampaikan dalam jangka waktu tertentu maka mungkin ada kemungkinan 
ketidakpuasan pelanggan. Sebaliknya, jika pelanggan bisa mendapatkan layanan 
dalam batas waktu tertentu maka pelanggan akan senang. Jadi, proses memiliki 
peran penting untuk dimainkan dalam memberikan dan merancang layanan yang 
efektif. 
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Service Proses 

 
Beberapa perusahaan tertentu biasanya memiliki cara yang unik atau 

khusus dalam melayani konsumennya. Proses merupakan gabungan semua 
aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas 
dan hal-hal rutin. Proses dapat dibedakan dalam 2 cara, yaitu : (a) Complexity, hal 
ini berhubunan dengan langkah-langkah dan tahap dalam proses (b) Divergence, 
berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah atau tahap proses.  

Terdapat empat pilihan yang dapat dipilih oleh marketer, yaitu : (a) 
Reduced divergence, hal ini berarti terjadi pengurangan biaya, peningkatan 
produktivitas dan kemudahan distribusi. (b) Increased divergence, berarti 
memperbanyak kustomisasi dan fleksibilitas, dalam produksi yang dapat 
menimbulkan naiknya harga. (c) Reduced Complexity, berarti cenderung lebih 
terspesialisasi.  (d) Increased Complexity, berarti lebih cenderung ke penetrasi 
pasar dengan menambah services yang diberikan. 
 

 
https://www.nissan.co.id/why-choose-us/service-process.html 

 
7. Bukti fisik (physical evidence), juga terkait langsung dengan sifat intangibility 
dari produk layanan. Jika produk tidak terlihat, maka penyedia layanan harus 
menghubungkannya dengan beberapa elemen nyata yang dapat menggambarkan 
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layanan dengan cara terbaik. Unsur-unsur berwujud ini menjadi identitas layanan 
yang ditawarkan kepada pelanggan.  

Apakah perusahaan menggunakan interior yang unik, lightning system 
yang menarik, desain ruangan yang menarik perhatian konsumen, dan lain 
sebagainya. Perusahaan tentu akan menyadari bahwa penataan building di suatu 
perusahaan tentu akan mempengaruhi mood pengunjung. Desain interior yang 
terkesan berantakan juga tentu akan membuat konsumen merasa agak sedikit 
tidak nyaman dengan keadaan di perusahaan tersebut. Bangunan harus dapat 
menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga memberikan pengalaman 
kepada pengunjung dan dapat memberikan nilai tambah bagi pengunjung.   

Ada 2 tipe physical evidence, yaitu (a) Essential evidence : merupakan 
keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan layout 
dari gedung, ruang, dan lain-lain. (b) Peripheral evidence: merupakan nilai tambah 
yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa.  

 
Gambar service marketing mix,  

https://www.marketing91.com/difference-between-product-marketing-mix-and-service-
marketing-mix/ 

 
Berkembangnya konsep 3P kemudian 4P dan menjadi 7P membuktikan 

bahwa Perhatian utama perusahaan layanan harus menempatkan orang 
(pelanggan dan karyawan) daripada barang fisik di pusat struktur organisasi dan 
operasinya agar mampu mempertahankan bisnis secara kompetitif. Kualitas 
layanan dianggap sebagai perbandingan harapan pelanggan dengan kinerja yang 
dirasakan dalam penyediaan layanan. Dengan demikian, kualitas layanan bisa 
sangat subjektif. Akibatnya, produktivitas dan kualitas layanan sangat sulit untuk 
dipantau dan diukur karena bervariasi sesuai keadaan. Untuk menjamin bahwa 
produktivitas dan kualitas layanan dipertimbangkan dengan baik selama siklus 
hidup layanan. Maka perusahan harus mengendalikan dan mengelola siklus 
layanan melalui efisiensi biaya.  
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The rudimentary and popular marketing mix. (a) Rudimentary 3Ps 

and (b) Popular 4Ps. 

 
The 7 and 8Ps of services marketing and delivery model. 
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BAB XIII 

SERVICE MARKETING 

STRATEGY 

 
 
 
 

13.1. Strategi Pendanaan  

Berubahnya pola perilaku konsumen digital telah dimanfaatkan para 
pelaku bisnis. Di kota besar penggunaan dompet digital untuk kemudahan 
transaksi (parkir, bayar pulsa, belanja dll) telah menjadi kebutuhan konsumen 
sehari-hari. Banyaknya promosi cashback atau diskon di berbagai retail telah 
mendorong persaingan perusahaan seperti GO-PAY (GO-JEK) dan OVO (Grab dan 
Tokopedia). Diperkirakan bisnis ini akan semakin berkembang seiring dengan 
perubahan perilaku konsumen, infrastruktur teknologi yang semakin membaik, 
ketergantungan pembayaran digital yang praktis serta insentif yang terus 
diberikan kepada konsumen. Hasil studi iPrice Group dan analisis data App Annie 
menunjukkan GO-PAY dan OVO berada di posisi satu dan dua. Sementara DANA 
berhasil menembus peringkat tiga besar. 

Mengikuti kesuksesan Alipay dan WeChat Pay yang  menjadi motor 
penggerak industri pembayaran digital di Cina. Alibaba dan Tencent menguasai 
80-90% transaksi pembayaran di China.  Investasi besar pada industri retail 
offline. Alibaba berhasil mendukung pemiliki bisnis ofline (retail) berkat Big Data 
dan integrasi logistic yang dimilikinya. Tencent mendukung para pemilik toko 
melalui perilaku konsumen di media sosial.  Tak heran Kedua platform fintech ini 
mampu menggeser dominasi perbankan di China. Selain itu layanan perbankan 
yang dianggap tidak ramah, menyulitkan karena banyak persyaratan dan  
menghabiskan waktu (antri). Di Indonesia, Gabungan Platform T-Cash 
(Telkomsel), My QR (BRI), Yap! (BNI), eCash (BMRI) mendirikan LinkAja untuk 
bersaing dengan Go-Pay dan OVO.  

Strategi mengakuisisi pelanggan memang membutuhkan biaya yang besar. 
Perusahaan rintisan teknologi lebih capital intensive. Dengan system crowdfunding 
dari berbagai fintech mereka tak segan-segan menggunakan strategi membakar 
uang untuk mengakuisi pelanggan. Amazon menjadi contoh bagaimana 
perusahaan ini tetap merugi meski pendapatannya menunjukkan grafik terus 
melonjak. Amazon terus sabar berinvestasi (membakar uang), agar mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar di masa depan. 

Shopee memberikan promosi gratis ongkos kirim untuk mengakusisi 
pasar. GoPAy, OVO, Danaku, Link Aja memberikan Diskon kepada pelanggan. Gojek 
dan Grab bersaing memberikan Gratis perjalanan, gratis ongkos pengantaran 
makanan. Meski masih rugi berbagai perusahaan ini rintisan ini akan terus 
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memanjakan pelanggannya dengan berbagai promo hingga valuasinya meningkat 
dan menjadi pemenang di industrinya. Strategi bakar uang menjadi pertaruhan, 
test case dan keyakinan seorang pebisnis bahwa investasi yang dikeluarkannya 
akan memberikan return yang besar atau tidak. Dengan demikian, Strategi 
konvensional tidak bisa diterapkan pada perusahaan rintisan (start up) laporan 
keuangan yang rugi tidak menjadi indicator untuk menilai baik-buruknya kinerja 
perusahaan.  

Berdasarkan sumbernya, pendanaan startup dapat dibagi menjadi 
beberapa skema: 

1) Dana pendiri/bootstrap. Namun skema memiliki keterbatasan dana.  
2) Keluarga/Teman/Kolega. Skema ini dilakukan di tahap awal, 

(sebelum/sesudah peluncuran usaha).  
3) Angel investor (investor personal). Biasanya pendiri suatu startup yang 

telah sukses dan memperoleh keuntungan yang besar dari startupnya, 
atau orang yang mempunyai banyak dana lebih untuk diinvestasikan pada 
startup. Keuntungan dari Angel investor adalah nilai tambah berupa 
jaringan yang luas maupun pengetahuan dan pengalaman yang mereka 
bagikan. 

4) Venture Capital.  Institusi yang mengumpulkan dan mengelola dana 
berbagai investor yang kemudian diinvestasikan pada startup. VC dapat 
memberikan dana dengan jumlah yang besar, dan dapat berpartisipasi dari 
mulai tahap awal (pre-seed/seed round) maupun tahap yang lebih lanjut 
(series a round dan selanjutnya). VC juga bisa memberikan banyak nilai 
tambah kepada startup termasuk memberikan mentorship dan arahan 
usaha. 

5) Crowdfunding. Pendanaan berramai-ramai atau patungan. Crowdfunding 
memungkinkan puluhan bahkan ratusan orang patungan mewujudkan 
suatu proyek komersial maupun penggalangan dana untuk kepentingan 
sosial. Ada tiga pihak yang terlibat dalam platform crowdfunding, yaitu 
project owner, supporter (publik yang memberikan dukungan dana), dan 
penyedia platform (KitaBisa, Wujudkan, AyoPeduli, Crowdtivate, 
gandengtangan, dan carincara).  

 
13.2. Strategi Penetapan Harga  

International Airline Travel Association mengatakan bahwa pada tahun 
2034, China, India, dan Indonesia akan negara yang mengalami pertumbuhan 
pasar paling cepat dalam hal jumlah penumpang pesawat udara setiap tahunnya. 
Media sosial dan Milenial memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ini.  

Strategi bisnis yang digunakan traveloka atau tiket.com adalah 
menawarkan fitur berupa Best Price Guarantee atau Best Price Finder. Dengan fitur 
ini pengguna bisa membandingkan harga tiket setiap harinya. Konsumen akan 
mencari harga terendah atau harga promo. Bahkan Traveloka dan Tiket.com 
bekerja sama dengan perusahaan jasa keuangan keuangan menawarkan program 
pay later agar meningkatkan jumlah pembelian. 
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Coba perhatikan ketika konsumen memesan kamar hotel. Fihak Hotel akan 
menaikkan harga ketika mereka menawarkan suatu jasa dengan memberikan 
tambahan benefits (sarapan, free wifi). Melalui Searching, Konsumen akan 
mengevaluasi dan membandingkan jasa yang ditawarkan pesaing hotel. Terjadi 
perbedaan persepsi mengenai benefits dan biaya. Konsumen akan cenderung 
memilih hotel yang paling banyak memberikan value baginya.  

Kegiatan penetapan harga memainkan peranan penting dalam strategi 
pemasaran. Penetapan harga harus dipandang dari perspektif yang beriorientasi 
ke pasar, karena penetapan harga terkait langsung dengan revenue yang akan 
diterima oleh perusahaan. Misalnya, mengapa harga tiket pesawat naik turun? 
Harga tiket pesawat akan sangat bergantung pada waktu dan Hari Keberangkatan,  
rute ( gemuk/kurus), musim (peak season, middle season, dan low season), kelas 
(promo, ekonomi, bisnis, eksekutif, first class). Persaingan antar maskapai 
menyebabkan perubahan strategi dalam penetapan tarif untuk setiap kelas tiket. 
Semua strategi penetapan harga bertujuan untuk Survival, Profit Maximization, 
Sales Maximization, Prestige dan mengejar ROI.  

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga 
adalah (a) Elastisitas permintaaan (b) Struktur biaya (c) Persaingan (d) 
Positioning dari jasa yang ditawarkan (e) Sasaran yang ingin dicapai perusahaan 
(f) Daur hidup jasa (g) Sumber daya yang dipergunakan (h) Kondisi ekonomi. 

Beberapa faktor untuk memilih metode penentuan harga adalah (a) 
Besarnya anggaran iklan/ promosi yang diinginkan (b) Jenis layanan (c) Sasaran 
pangsa pasar; (d) Saluran pemasaran/ distribusi (e) Pandangan tentang profit (f) 
Keragaman atau keunikan layanan (g) Ada tidaknya jasa tambahan (h) Daur hidup 
jasa  (i) investasi (j) Ancaman pesaing baru. 

Beberapa strategi dalam penetapan harga jasa adalah 
a) Cost-based Strategies : Mark-Up pricing dan Target return pricing. 
b) Market Based Strategies : Floor pricing, Penetration pricing, Parity pricing 

(going rate), Premium pricing (skimming), Price Leadership pricing, 
Stayout pricing, Bundle pricing, Value-based pricing (differentials), Gross-
benefit pricing 

 
Adapun berbagai taktik yang dapat digunakan oleh perusahaan jasa untuk 

menetapkan harga layanan jasa kepada konsumen antara lain : 
a) Cost-plus pricing. Penentuan harga dilakukan dengan menaikkan (mark 

up) harga sekian persen dari total biayanya. 
b) Rate of Return Pricing. Harga ditentukan untuk mencapai tingkat ROI/ROA 

yang ditargetkan. 
c) Competitive Parity Pricing. Harga ditentukan berdasarkan harga yang 

ditentukan oleh market leader, penentuan harga dibuat sama dengan 
harga rata-rata yang ditetapkan oleh pasar. 
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d) Loss Leading Pricing. Harga awal ditetapkan pada harga yang murah 
dengan tujuan jangka pendek yaitu memposisikan diri dalam pasar atau 
meningkatkan pangsa pasar.  

e) Value-based Pricing. Harga ditentukan atas dasar nilai jasa yang 
dipersepsikan oleh segmen konsumen tertentu. Tindakan ini dilakukan 
untuk memperkuat positioning jasa dan manfaat yang diterima konsumen 
dari jasa tersebut. 

f) Relationship Pricing. Harga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
atas seluruh jasa yang disediakan untuk konsumen dan atas potensi 
keuntungan di masa depan dalam jangka waktu tertentu.  

g) Flexible Pricing. Penentuan harga bersifat fleksibel, dipengaruhi faktor 
bisnis jasa tersebut. 

h) Discrete Pricing. Penetapan harga dibedakan dari pengambil keputusan 
pada saat membeli jasa. 

i) Discount Pricing. Teknik penetapan harga di bawaha harga standar. 
j) Diversionary Pricing. Adanya pembedaan teknik dasar dalam menetapkan 

harga yang murah pada jasa inti, sementara jasa lain yang bersamaan 
dengan konsumsi jasa tersebut dibuat standar atau lebih tinggi. 

k) Guarantee Pricing. Pemberi jasa memberikan jaminan akan produknya 
namun dengan harga relatif lebih mahal. 

l) High price Maintenance Pricing. Pemberi layanan jasa berani untuk 
memberi harga yang tinggi, karena kalau harga turun, maka reputasi akan 
turun. 

m) Peak Load Pricing. Penetapan harga dimana pemberi layanan jasa 
menetapkan harga jasa lebih mahal pada waktu (peak) ramai karena biaya 
yang lebih tinggi yang ditanggung produsen ketika masa peak daripada off-
peak. 

n) Offset Pricing. Penetapan harga dengan adanya beberapa komponen harga 
yang “disembunyikan”. Harga yang tertera tidak seluruhnya merupakan 
harga akhir yang harus dibayar oleh konsumen. 

o) First-Degree Price Disrimination. Teknik menjual setiap unit dari produk 
jasa dengan terpisah dan mencharge harga tertinggi yang mungkin untuk 
setiap layanan jasa yang ditawarkan. 

p) Second-Degree Price Discrimination. Menetapkan harga yang seragam pada 
layanan jasa diukur dalam suatu satuan kuantitas tertentu dan harga yang 
lebih murah (atau lebih tinggi) lagi pada setiap tambahan satuan kuantitas 
dalam masa konsumsi yang sama dan seterusnya demikian. 

q) Third-Degree Price Discrimination. Menetapkan harga yang berbeda pada 
layanan jasa yang sama dalam pasar yang berbeda hingga pendapatan 
marginal dai layanan jasa terakhir yang dijual di setiap pasar yang berbeda 
sama dengan biaya marginal dari layanan jasa tersebut. 
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r) Two-Part Tariff. Penetapan harga dimana konsumen membayar mahal fee 
untuk hak mengkonsumsi layanan jasa tersebut dan membayar pula usage 
fe atau harga untuk setiap layanan jasa yang mereka konsumsi. 

s) Bundling. Strategi penetapan harga dimana satu atau lebih produk layanan 
jasa sebagai sebuah paket. 

 

13.3. Social Selling Strategy 

Penjualan sosial (Social selling) adalah tentang menggunakan jaringan 
sosial untuk menemukan, menghubungi prospek yang tepat, membangun 
hubungan terpercaya, dan pada akhirnya, mencapai tujuan penjualan Anda. If you 
have a Facebook Business Page, LinkedIn profile, or professional Twitter account, 
you’re already engaged in the basics of social selling.  

Setidaknya ada 3 alasan mengapa bisnis harus menggunakan dengan 
penjualan sosial.  

(1) Penjualan sosial memungkinkan tim penjualan membangun hubungan secara 
nyata dengan pelanggan. Hasil survei CSO Insights and Seismic (2016) 
menyebutkan penjualan sosial mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk 
meneliti akun dan kontak serta meningkatkan jumlah arahan yang harus mereka 
kerjakan sehingga lebih efiesien.  

(2) Pelanggan sudah terlibat dalam pembelian sosial.  Riset IDC menemukan 
bahwa 75% pembeli B2B dan 84% eksekutif menggunakan kontak dan informasi 
dari jaringan sosial mereka untuk proses pembelian mereka. Menurut LinkedIn, 
76% pembeli siap melakukan percakapan media sosial dengan penyedia potensial, 
dan lebih dari 62 persen pembeli B2B merespons tenaga penjualan yang 
terhubung jaringan sosial mereka untuk berbagi wawasan dan peluang yang 
relevan dengan bisnis. Perlu diingat bahwa,  loyalitas pelanggan didorong oleh 
kemampuan tenaga penjual untuk memberikan wawasan unik, keterampilan 
melalui berbagi konten media sosial, dan kemudian dikonfirmasikan melalui 
koneksi sosial berkelanjutan.   

(3) Pesaing juga sudah menggunakan penjualan sosial. Survei CSO Insights and 
Seismic (2016) menyebutkan 71% dari semua profesional penjualan dan 90% 
tenaga penjualan top sudah menggunakan alat penjualan sosial. Mereka 
menyatakan bahwa alat penjualan sosial sangat membantu mereka 

Social selling tidak hanya berbicara mengenai upaya untuk mendapatkan 
kontak, melainkan membangun hubungan dengan konsumen potensial yang 
menjaga brand dan bisnis melekat pada benak mereka (top of mind) bahkan 
bersedia merekomendasi dan membela merek anda. Social Selling membantu tim 
penjualan membangun hubungan yang nyata dengan konsumen potensial. 
Membangun jaringan yang kuat melalui berbagai media sosial memungkinkan 
perusahaan mencari prospek pengenalan produk baru melalui koneksi umum 
(pelanggan) dan dengan cepat membangun kepercayaan publik. 
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Digital marketing institute (2019) mengeksplorasi 8 teknik Social Selling 
yang dapat dikembangkan oleh organisasi:  
1.  Fokus pada personal branding. 

Merek pribadi adalah teknik membuat kesan yang ingin diberikan penjual 
kepada orang lain tentang perusahaan. David McNally dan Karl Speak dalam 
bukunya 'Be Your Own Brand' menyatakan personal branding adalah cara 
untuk memedakan dan menonjolkan diri dari pesaing lain. Beberapa 
pengusaha menggunakan namanya sebagai metode personal branding. 
Misalnya Bill Hewlett dan Dave Packard (pendiri HP), Mazda adaptasi dari 
nama pendirinya Matsuda sedangkan Toyota berasal dari nama keluarga 
pendirinya Toyoda. Donald Trump menggunakan nama belakangnya di 
berbagai produknya (mis. Menara Trump, Trump Steaks, Trump Hotel).  Di 
Indonesia kita mendengar berbagai merek seperti Rai Fitness, Johnny Andrean, 
Ayam Goreng Suharti, Gudeg Yu Djum dan Sambal Bu Rudi. 

 
2.  Adopsi Pendengaran Sosial (Adopt Social Listening) 
 Melalui media sosial, perusahaan dapat dengan cermat mendengarkan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan, berinteraksi serta mengeksplorasi apa 
yang dibicarakan pelanggan di platform media sosial kemudian 
menyesuaikannya dengan customer gain, pain dan solution. Dengan demikian 
perusahaan dapat memberikan memorable experience kepada pelanggan 

 
3.  Pantau prospek (Monitor prospects) 

Berbagai tools seperti LinkedIn Sales Navigator, HootSuite, SocialPort,  Nimble, 
RingLead DMS Capture, Meltwater, Buffer, ZoomInfo ReachOut, LinkedIn Social 
Selling Index, Rfactr (Social Port), Awario, IFTTT, Bambu dapat membantu 
individu memantau prospek penjualan. 

 
4.  Aktiflah dalam grup (Get active on groups) 

Cara terbaik untuk mengetahui keinginan pelanggan adalah bergabung dengan 
mereka secara langsung.  Grup media sosial adalah tempat bagi prospek untuk 
mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, dan mendorong 
mengambil keputusan. Perusahaan perlu menentukan jenis grup                          
(Facebook, WhatsApss, Line, Telegram)  yang menjadi target audiens. Melalui 
grup media sosial, perusahaan dapat menemukan pertanyaan apa yang 
ditanyakan pelanggan, menyampaikan konten untuk membantu mereka 
memecahkan masalah dan secara aktif belajar mengenai layanan spesifik yang 
mereka minta. Ingat, pelanggan akan melakukan riset sebelum membeli.  

 
5.   Sejalan dengan pemasaran (Align with marketing).  

Penjualan sosial harus disesuaikan dengan strategi pemasaran. Penyelarasan 
melalui Blogs, eBooks, Infographics, Custom imagery, Social posts akan 
memudahkan penjualan untuk mencari konten berdasarkan topik, kategori, 
tag, atau milestone customer journey. 
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6.  Media Sosial untuk Generasi milenial (Social Media for millenials). Generasi 
milenial lebih menyukai terbiasa menggunakan media sosial dalam 
aktivitasnya sehari-hari. FOMO (Fear of Missing Out) menjadi fenomena baru 
bagi millennials. Andrew K. Przybylski dalam Computers in Human Behavior 
mengatakan, FOMO merupakan sindrom kecemasan sosial yang ditandai 
dengan keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang dilakukan orang 
lain. 

 
7.  Melacak Analytics (Tracking Analytics) 

Pemasar juga dapat melacak keberhasilan konten media sosial menggunakan 
situs analitik seperti Google Analytics (GA). Tujuan Analytic untuk menjawab 
sederetan pertanyaan seperti: Berapa banyak orang yang mengunjungi website 
saya?, Di mana lokasi web visitor saya?, Apakah saya memerlukan website yang 
mobile-friendly?, Website apa yang mengarahkan traffic ke website saya?, 
Strategi pemasaran seperti apa yang mengarahkan traffic ke website saya?, 
Page mana di website saya yang paling populer?, Berapa banyak pengunjung 
yang sudah saya konversikan menjadi lead atau customer?, Dari mana asal 
pengunjung saya yang terkonversi?, Bagaimana cara meningkatkan kecepatan 
website saya?,   Konten blog seperti apa yang paling disukai oleh web visitor 
saya? 

 
8. Tanggapi keluhan pelanggan secara aktif (Actively respond to customer 

complaints). Studi yang dilakukan oleh TripAdvisor menyebutkan bahwa 
dengan menanggapi ulasan negatif secara online akan meningkatkan 
keterlibatan konsumen dan menerima pertanyaan pemesanan dari konsumen. 
Menanggapi ulasan, baik negatif maupun positif, merupakan cara yang terbukti 
untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. 

 

13.4. Strategi Promosi Jasa 

Promosi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dilaksanakan 
oleh perusahaan dalam memasarkan layanan. Kegiatan promosi bukan saja 
berfungsi sebagai alat komunikasi antar perusahaan dengan konsumen, melainkan 
juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan penggunaan 
jasa sesuai keinginan dan kebutuhannya.  
 
A.  Bauran Promosi 

Advertising (periklanan) 
Merupakan salah satu bentuk dari komunikasi impersonal yang digunakan 

oleh perusahaan. Peranan periklanan dalam pemasaran jasa adalah untuk 
membangun kesadaran (awareness) terhadap keberadaan jasa yang ditawarkan, 
untuk menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, untuk 
membujuk calon konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut, dan 
untuk membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan yang lain yang 
mendukung positioning jasa. 
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Terdapat beberapa tujuan periklanan, diantaranya adalah : 
b)  Iklan yang bersifat memberikan informasi (informative advertising), adalah 

iklan yang secara panjang lebar menerangkan produk jasa dalam tahap 
rintisan guna menciptakan permintaan atas produk tersebut. 

c) Iklan membujuk (persuasive advertising), iklan menjadi penting dalam situasi 
persaingan, dimana sasaran perusahaan adalah menciptakan prmintaan yang 
selektif akan merek tertentu. 

d) Iklan pengingat (reminder advertising). Iklan ini akan sangat penting dalam 
tahap kedewasaan (maturity) suatu produk untuk menjaga agar konsumen 
selalu ingat akan produk tersebut. 

e) Iklan pemantapan (reiforcement advertising) yang berusaha meyakinkan pada 
pembeli bahwa mereka telah mengambil pilihan yang tepat. 

 

 
 

Pada dasarnya, tujuan periklanan adalah komunikasi yang efektif dalam 
rangka mengubah sikap dan perilaku konsumen. Untuk itu, ada beberapa media 
yang dapat digunakan untuk pengiklanan, antara lain melalui: internet (web dan 
mobile), Surat kabar, Majalah, Radio, Televisi, Papan reklame (outdoor 
advertising), Direct mail, Grup social media. 
 
B. Personal Selling 

Personal selling mempunyai peranan penting dalam pemasaran jasa, 
karena interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen sangat 
penting. Bila dibandingkan dengan media periklanan, maka pesan yang 
disampaikan melalui media ini ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya 
bukan prospek (calon pembeli/pengguna), sebaliknya melalui personal selling, 
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perusahaan sudah berhadapan dengan calon pembeli potensial.  Kotler dan keller 
(2015) mengatakan bahwa personal selling adalah presentasi pribadi oleh para 
wiraniaga (tenaga penjual) perusahaan dalam rangka mensukseskan penjualan 
dan membangun hubungan dengan pelanggan. Personal selling juga merupakan 
komunikasi langsung (tatap muka) antara penjual dan calon pelanggan untuk 
memperkenalkan suatu produk/jasa kepada calon pelanggan dan membentuk 
pemahaman pelanggan terhadap suatu produk/jasa sehingga mereka kemudian 
akan mencoba membelinya. Karena itu sistem kerjanya lebih fleksibel bila 
dibandingkan dengan media lainnya. 

Jadi Personal Selling adalah promosi penjualan yang dilakukan dengan dua 
arah dan dinilai lebih efektif dalam memasarkan produk, karena tujuan akhir 
dalam suatu promosi adalah melakukan penjualan. Selain itu Personal Selling 
merupakan aktivitas komunikasi antara produsen yang diwakili oleh tenaga 
penjual dengan konsumen potensial yang melibatkan pikiran dan emosi, serta 
tentu saja berhadapan langsung (Face to Face). Program Personal Selling yang 
menggunakan wiraniaga (Sales People) dan menekankan Dyadic Communication 
(komunikasi antar dua orang atau kelompok) sehingga memungkinkan 
perancangan pesan secara lebih spesifik dan Customized, komunikasi yang lebih 
personal dan pengumpulan umpan balik secara langsung dari para pelanggan. 
Oleh karena itu, cara ini merupakan satu satunya cara promosi yang dapat 
menggugah hati pembeli dengan segera, serta pada tempat dan waktu itu juga 
diharapkan calon konsumen memutuskan untuk membeli produk yang 
ditawarkan. 

Tujuan Personal Selling sangat beragam, mulai dari sekedar 
membangkitkan kesadaran mengenai tersedianya suatu layanan, menggairahkan 
minat pembeli, sampai dengan membandingkan harga dan syarat-syarat jual beli 
serta penyelesaian transaksi. Shimp (2000) menyebutkan tujuan utama Personal 
Selling adalah mendidik para pelanggan, menyediakan produk/jasa yang berguna 
dengan bantuan pemasaran, serta memberikan pelayanan purna jual dan 
dukungan kepada para pembeli. Sedangkan menurut Boyd dan Larreche (2000) 
tujuan Personal Selling adalah (a) memenangkan penerimaan produk/jasa baru 
oleh pelanggan yang ada (b) memenangkan pelanggan baru untuk produk/jasa 
yang ada (c) mempertahankan loyalitas pelanggan sekarang dengan memberi 
pelayananyang baik. (d) melengkapi fasilitas penjualan masa depan dengan 
memberi pelayanan teknis kepada calon pelanggan. (e) melengkapi penjualan 
masa depan dengan mengkomunikasikan informasi produk. (f) mendapatkan 
informasi pasar. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Personal 
Selling selain untuk meningkatkan penjualan juga mempertahankan loyalitas 
pelanggan, memberikan pelayanan teknis dan mengkomunikasikan informasi 
produk sepenuhnya berhubungan dengan sasaran pemasaran yang lebih luas 
yaitu mempertahankan dan meningkatkan penjualan terhadap pelanggan 
sekarang. Boone dan Kurtz (2002) mengatakan bahwa titik penting dalam 
penjualan adalah penutupan (closing) atau terjadinya transaksi. Beberapa 
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salesman mungkin melakukan negosiasi sebelum menutup penjualan, namun 
mereka tidak diperbolehkan memaksa konsumen secara berlebihan. Konsumen 
berhak memilih dan memutuskan apakah ia jadi melakukan pembelian atau tidak 
 

 
Personal selling process, http://slideplayer.com/slide/5689453/ 

 
Setelah pembelian, Jalinan hubungan melalui personal selling dapat 

ditingkatkan dengan membuat suatu program khusus, yaitu Customer 
Relationship Management (CRM). Tujuan utama dari CRM adalah agar konsumen 
menjadi lebih terpuaskan sehingga konsumen menjadi seorang konsumen loyal 
dan konsumen yang selalu menggunakan produk kita secara terus-menerus. CRM 
merupakan suatu strategi bagaimana membuat relasi kompleks yang saling 
memengaruhi antara strategi, taktik, proses, dan menata kemampuan serta 
teknologi informasi dalam memperoleh, mengonsolidasi, dan menganalisis data 
konsumen dan kemudian digunakan kembali untuk berinteraksi dengan 
konsumen. CRM merupakan rangkaian informasi yang menggunakan teknologi 
informasi untuk menyangkut metodologi, strategi, perangkat lunak dan keras yang 
mendukung proses kerja dan membantu perusahaan dalam mengelola hubungan 
dengan para konsumen. Kepuasan konsumen akan dapat dicapai apabila 
perusahaan mampu menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. 
 
C. Sales Promotion 

Sales Promotion Adalah kegiatan untuk meningkatkan arus barang atau 
jasa dari produsen sampai pada penjualan akhirnya. Point of sales promotion 
terdiri dari brosur, information sheets dan lain-lain.  Sales promotion dapat 
diberikan kepada : 

1. Customer, berupa penawaran gratis, sampel, demonstrasi, kupon, 
pengembalian uang tunai (cash back), hadiah,  potongan harga (diskon) 
dan garansi. 

2. Intermediaries, berupa barang gratis, diskon, iklan perusahaan, 
penghargaan. 

3. Sales force, berupa bonus, penghargaan, dan hadiah buat tenaga penjual 
terbaik. 
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Promosi penjualan adalah usaha untuk meningkatkan penjualan jangka 
pendek. Promosi penjualan berhubungn dengan kegiatan promosi lainnya seperti 
Periklanan, publisitas dan penjualan langsung untuk merangsang minat konsumen 
melakukan pembelian. Menurut Kotler dan Keller (2015), Promosi penjualan 
terdiri dari kumpulan alat-alat insentif yang beragam, sebagian besar berjangka 
pendek, di rancang untuk mendorong pembelian suatu produk/jasa tertentu 
secara lebih cepat dan/atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. 

Tujuan promosi penjualan adalah sebagai berikut: (a) Menarik perhatian 
para pembeli baru. (b) Memberi hadiah atau penghargaan kepada konsumen atau 
pelanggan lama. (c) Meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama. (d) 
Menghindarkan konsumen dari peralihan ke merek lain. (e) Mempopulerkan 
merek atau meningkatkan loyalitas (f) Meningkatkan volume penjualan jangka 
pendek dalam rangka memperluas market share jangka panjang.(g) Meningkatkan 
permintaan dari para pemakai industrial dan konsumen akhir. (h) Meningkatkan 
kinerja pemasaran sementara. (i) Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan 
personal selling. 

Beberapa bentuk promosi penjualan yang dapat dilakukan oleh 
perusahaan : (a) Display.  yakni keinginan membeli sesuatu yang tidak didorong 
oleh seseorang tapi didorong oleh daya tarik atau oleh penglihatan ataupun oleh 
perasaan lainnya. (b) Show. Untuk Sales Promotion melalui pertujukan (c) 
Exposition. yakni alat yang sangat ampuh untuk promosi tingkat internasional. 
(d) Demonstration. Memperlihatkan pada khalayak ramai, percobaan 
demonstrasi dalam pembuatan suatu produk/jasa. (e)  Trading Stamp.  yaitu cap 
dagang yang diberikan pada bon penjualan. Cap-cap tersebut disimpan oleh para 
langganan dan bila mereka telah berhasil mengumpulkan suatu jumlah tertentu, 
mereka mendapatkan akan mendapatkan hadiah. (f) Packaging.  Para konsumen 
mungkin akan memandang suatu barang lebih dari lain hanya disebabkan oleh 
Packagenya (pembungkus), walaupun isi dan kualitasnya sama. (g) Labeling.  
Labeling adalah suatu keterangan atau ciri dari suatu produk. Grade Labeling ialah 
mencantumkan keterangan tentang ciri barang. Descriptive Labeling adalah 
penempatan keterangan-keterangan secara terinci, (h) Special Sales.  Special 
Sales ini dapat dilakukan untuk semua produk/jasa yang ditawarkan.  Biasanya 
produk/jasa yang ditawarkan dalam special sales ini mengalami penurunan harga 
dan memang umumnya konsumen mengharapkan price reduction. 

 
D. Public Relation (PR) 

Public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus 
dengan sengaja, guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik 
antara organisasi dan masyarakatnya. Public relation dianggap sebuah proses atau 
aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak 
luar organisasi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan public 
relations pemasaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 
produk/layanan baru. Bagi kebanyakan perusahaan, public relations lebih efisien 
dibandingkan iklan, namun demikian seluruh konsep, strategi serta tekniknya di 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html
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rencanakan bersama dengan bagian pemasaran. Pemasaran memerlukan lebih 
banyak ketrampilan memanfaatkan sumber daya public relations, kerana public 
relations menciptakan dampak yang bersumber pada peningkatan kesadaran 
masyarakat dengan biaya periklanan yang relatif lebih sedikit.  

Public relations tidak membayar ruang dalam media tetapi 
mengembangkan stafnya mengelola event-event tertentu. Jika news valuenya 
tinggi dan menarik, akan dimuat dalam semua media massa serta dapat berharga 
jutaan rupiah jika dinilai dengan periklanan. Lagi pula karena berita tersebut dapat 
berupa ulasan atau editorial maka lebih terpercaya dari pada iklan. Kadang-
kadang hasil dari satu strategy public relations yang terpadu dapat mengagumkan.  

 

 
 
Perimbangan dapat dilaksanakan dengan pemanfaatkan dari alat public 

relations yaitu: Berita Press Realise, Pidato, Event, Tulisan/tajuk/ulasan/editorial, 
Audio/visual/slide presentasi, Corporate identity, Pelayanan Informasi, telepon, dll.  
Public relation sangat peduli terhadap beberapa tugas pemasaran, yaitu antara 
lain : membangun image (citra), Mendukung aktivitas komunikasi lainnya, 
Mengatasi permasalahan dan isu yang ada, Memperkuat positioning perusahaan, 
Mempengaruhi publik yang spesifik, Mengadakan alunching untuk produk/ jasa 
baru. Program public relation antara lain adalah : Publikasi, Events, Hubungan 
dengan investor, Exhibitions/pameran,  Mensponsori beberapa acara.  

Saat ini kegiatan public relations sangat terbantu denan adanya sosial 
media. Maraknya penggunaan social media dan social network seperti 
Facebook, Twitter, WhatsApss, Line, Linkedln, Telegram, Youtube memaksa 
perusahaan meningkatkan model berkomunikasinya. Publisitas dan Sosial Media 
untuk bisnis sangat perlu menjaga reputasi manajemen. Dampaknya bisa positif 
atau negatif. Nilai berita atau konten yang patut dicatat sering dapat dioptimalkan 
dan didistribusikan baik melalui public relatios dan sosial media dengan 
perubahan yang minimal. Ada banyak public relations dari sekedar siaran pers dan 
lebih ke media sosial dari outbound, pengumuman satu arah. Keduanya 
berkembang dalam cara yang menarik dan merupakan aspek penting dari 
pemasaran inbound. 
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Grunig (2009) mengemukakan bahwa kehadiran social media telah 
mengubah cara para praktisi dalam berpikir dan melaksanakan praktik- 
praktiknya dan beranggapan bahwa hal ini merupakan sebuah kekuatan 
revolusioner dallam bidang public relations. Grunig juga meyakini bahwa dengan 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh social media maka praktik public 
relations akan lebih mendunia, lebih strategis, semakin bersifat komunikasi dua 
arah dan interaktif, simetris atau dialogis dan lebih bertanggungjawab secara 
sosial. Hal ini cukup dapat mendasari bahwa pada era baru ini social media dapat 
dijadikan sebagai salah satu media yang digunakan dalam strategi public relations 
dalam berkomunikasi dengan publiknya. 
 

13.5. Strategi Sumber Daya Manusia  

SDM merupakan dasar dari sektor jasa. Analisis sektoral yang dilakukan 
oleh Indonesian Service Dialogue menunjukkan bahwa sebagian besar sektor jasa 
mengalami kelebihan permintaan (excess demand) karena kurangnya tenaga 
kerja yang terampil.  Contohnya berkembangnya perusahaan digital seperti start-
up, fintech, e-commerce and big dat membutuhkan karyawan yang memiliki 
knowledge and skill yang handal di bidang teknologi dan digital.  

Menurut survey yang dilakukan Michael Page, perusahaan konsultan 
perekrutan tenaga kerja professional, dalam periode Maret 2016-April 2017, 
terjadi lonjakan 60% kebutuhan tenaga atau lowongan pekerjaan di industri 
teknologi dan digital. Lonjakan kebutuhan ini diperkirakan akan terus meningkat, 
karena melihat industri teknologi dan digital adalah masa depan. Namun terjadi 
excess demand dimana perusahaan-perusahaan harus bersaing ketat untuk 
mendapatkan karyawan yang tepat.  

Berdasarkan kajian lembaga riset AT Kearney, Indonesia hanya 
menghasilkan 278 tech engineer setiap 1 juta penduduk. Negara tetangga, 
Malaysia dan Thailand bisa mencetak ribuan engineer. Di satu sisi, ekonomi digital 
Indonesia diprediksi mencapai US$ 100 miliar pada 2025. Kurangnya ketersediaan 
talenta di bidang teknologi seperti engineer, programmer dan pengembang dapat 
menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan 
yang terjadi di India. Firma konsultan organisasi global Korn Ferry merilis studi 
Global Talent Crunch yang memperkirakan, India bakal surplus tenaga kerja ahli 
sebanyak 245,3 juta orang pada 2030.  

Untuk mengurangi kesenjangan talenta digital, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo) menganggarkan Rp 38 miliar untuk mencetak 20 ribu 
teknisi atau programmer pada 2019. Kominfo bersama Kementerian Ekonomi 
Digital Prancis juga menandatangani perjanjian kerja sama untuk membangun 
sekolah pemrograman gratis bernama L'Academie, khusus di bidang digital 
ekonomi. 

Survei Asosiasi E- commerce Indonesia (idea) terhadap 500 startup 
menunjukan, perusahaan rintisan nasional mengeluarkan biaya Rp 210 juta 
hingga Rp 1,1 miliar untuk merekrut talenta di tataran pimpinan atau chief level. 
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Tingginya biaya rekruitmen itu terjadi lantaran minimnya SDM di bidang digital di 
Indonesia.  

Untuk memastikan ketersedian tenaga kerja handal perusahaan biasanya 
menyiapkan program tenaga kerja. Misalnya, Huawei Indonesia dan Kementerian 
Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi melalui program Smart Generation 
(SmartGen) untuk pengembangan kompetensi lulusan SMK. Kolaborasi ini 
menargetkan untuk menghasilkan sertifikasi bagi 1.000 pencari kerja di industri 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Gojek berkolaborasi dengan 
Universitas Indonesia (UI) menggelar Computer Festival (Compfest) untuk 
meningkatkan keterampilan mahasiswa di bidang teknologi informasi (IT). 
Pelatihan itu meliputi tiga pilar yakni data science, startup, dan software 
engineering. Peserta akan belajar mengenai bahasa pemrograman Phyton terkait 
data science. Pemrograman ini menggabungkan metode statistik dengan mesin 
pembelajar (machine learning) untuk menganalisis data yang kompleks. 

UI juga bekerja sama dengan Tokopedia dengan meluncurkan pusat 
pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang diberi nama 
Tokopedia-UI AI Center of Excellence. Bukalapak bekerja sama dengam ITB 
membuka pusat inovasi kecerdasan dan komputasi awan (cloud computing) di 
Bandung pada awal 2019. Pusat riset ini disediakan untuk mahasiswa, dosen, dan 
peneliti Indonesia, khususnya di ITB. 

Menurut Michael Page, Perusahaan membutuhkan waktu rata-rata 4 bulan 
untuk mendapatkan karyawan yang berbakat. Minimnya karyawan yang berbakat 
membuat perusahaan harus cerdas mempertahankan karyawan agar betah. 
Karyawan juga akan sangat menghargai perusahaan yang memberikan 
kesempatan mereka untuk bisa tumbuh besar bersama melalui berbagai training 
and development. Jika tidak, karyawan berbakat tersebut akan pindah atau dibajak 
pesaing. Survei Asosiasi E- commerce Indonesia (idea) menyebutkan rasio turn 
over karyawan perusahaan digital mencapai 19,22%. Rasio ini sangat tinggi 
dibanding rata-rata industry lain hanya 10%. 

Peran penting SDM dalam perusahaan jasa harus dibedakan untuk 
pengelolaannya lebih lanjut.  Pada umumnya  SDM dapat dikelompokkan atas (a) 
Contractors, adalah SDM yang berhubungan erat dengan konsumen dan memilih 
aktivitas memasarkan secara konvensional (b) Modifiers, yaitu SDM yang tidak 
terlibat langsung dalam aktivitas pemasaran, kontak dengan kosumen hanya 
dilakukan sekali saja. (c) Influencers, peran SDM ini lebih terfokus pada 
implementasi dan strategfi pemasaran perusahaan. tugasnya antara lain 
mencakup pengadaan riset dan pengembangan. (e) Isoleds, SDM yang berada pada 
peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapat dukungan yang 
memadai dari manajemen terutama untuk memotivasi mereka. 

Aktivitas bisnis jasa memenuhi kepuasan konsumen mulai dari 
pemesanan, pemrosesan, hingga pemberian (konsumsi) hasil jasa melalui 
komunikasi dan kerjasama dengan konsumen. Dewasa ini mulai berkembang 
suatu pandangan bahwa untuk dapat memasarkan jasa dengan baik dibutuhkan 
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Internal marketing (karyawan). Terdapat dua aspek penting dalam konsep 
internal marketing ini, yaitu : (a) Karyawan dari setiap departemen memiliki peran 
sebagai internal customer dan supplier.  (b) Pandangan yang sama terhadap misi, 
strategi, dan tujuan perushaan merupakan elemen yang penting untuk 
menciptakan komitmen yang tinggi pada setiap karyawan yang pada akhirnya 
memotivasi karyawan untuk bekerja optimal. 

Menurut Gronroos (1990) Pihak manajemen perlu bersikap proaktif 
terutama dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan karyawannya. 
Manajemen harus memotivasi karyawan dalam melakukan pelayanan. Untuk itu 
perusahaan harus memberikan petunjuk kerja dan memberikan kesempatan pula 
pada para karyawannya dalam menyampaikan segala permasalahan yang 
dihadapi sehingga tercipta komunikasi dua arah dan terjalin suasana keterbukaan. 
Hal ini akan memberikan manfaat dalam mencapai kesuksesan pemasaran seperti 
(a) Sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan kompetitif yang 
dimiliki perusahaan. (b) Mengurangi adanya konflik, karena terencananya setiap 
program dan partisipasi sangat ditekankan dalam setiap pengambilan keputusan. 
(c) Memfasilitasi adanya inovasi. 

Manajemen hendaknya mengupayakan pemberdayaan SDM melalui : (a) 
Recruit the right employees, yakni Melakukan rekruitmen pegawai sesuai dengan 
kualifikasi peusahaan agar pemasaran jasa berlangsung baik. (b) Train employees 
properly, Pelatihan tetap diberikan sebagai bekal untuk menghadapi segala situasi 
agar dalam operasinya setiap SDM memberikan kontribusi terbaiknya. (c) Educate 
the customer, Operasi jasa akan berjalan lancar apabila konsumennya memiliki 
informasi yang jelas dan lengkap mengenai jasa yang ditawarkan perusahaan. (d) 
Educate all employees, Internal marketing juga menjadi fokus dalam menciptakan 
manajemen operasi yang baik. Apabila karyawan memiliki sikap dan kemampuan 
pelayanan yang baik maka segala permasalahan akan dapat diatasi. (e) Be efficient 
first, nice second, Pemberian jasa adalah mengutamakan efisiensi kemudian diikuti 
sikap ramah tamah. (f) Standarize response system, Manajemen perlu menyiapkan 
standar untuk menangani kesuilitan dan kritik yang disampaikan konsumen. (g) 
Be proactive, Perusahaan harus jeli melihat setiap peluang yang ada dan 
menentukan strategi operasi yang tepat untuk mencapai sasaran. (h) Evaluate 
performance regularly, Evaluasi kerja secara rutin akan sangat berguna bagi 
manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan dan memberikan masukan 
tentang hal-hal mana yang perlu diperbaiki.  Impelementasi dari seluruh aspek 
yang terkait dengan SDM perusahaan jasa ini menuntut adanya suatu komitmen, 
cara pandang, dan pelaksanaan peran secara optimal oleh seluruh anggota 
perusahaan agar dapat mencapai ketepatan operasi dan keefektifan kerja. 

 

13.6. Strategi Peningkatan Kualitas Jasa Melalui Riset Pemasaran 

Riset pemasaran adalah desain, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan 
data yang sistematik dan temuan-temuan yang relevan dengan situasi pemasaran 
tertentu yang dihadapi perusahan. Riset pemasaran yang efektif paling tidak 
melibatkan lima langkah :  Mendefinisikan masalah dan sasaran riset, 



   Pemasaran Jasa 

 

- 187 - 

mengembangkan rencana riset, Mengumpulkan informasi, Menganalisis informasi 
dan Manyajikan hasil temuan. 

Melalui riset pemasaran, perusahaan akan memperoleh manfaat seperti 
(a) Mendorong dan memungkinkan manajemen untuk menyatukan suara-suara 
konsumen dalam membuat keputusan (b) Menemukan prioritas pelayanan 
konsumen (c) Mengidentifikasikan prioritas perbaikan pelayanan dan 
memberikan pedoman dalam mengambil keputusan alokasi sumber daya (e) 
Memperhatikan pengaruh dari langkah awal kualitas pelayanan dan investasi (f) 
Menawarkan pekerjaan berdasarkan data untuk pelayanan utama yang baik dan 
pelayanan sederhana yang benar. 

Ada empat pendekatan yang dapat dipilih (Parasuraman dan Berry, 1997) 
yakni : (1) Survei transaksi (transactional survey), yang meliputi :Mystery 
shopping, New, declining, and lost customer survey, Focus group interviews, 
Customer advisory panel dan Service reviews (2) Menampung keluhan, komentar, 
dan pertanyaan konsumen (3) Survey pasar lokal (Total market survey (4) Survei 
pegawai (Employee Survey) 

Saat ini riset yang sering dilakukan oleh pemasar layanan adalah riset yang 
berhubungan pengalaman (experience) manfaat yang diterima (value), kepuasan 
(satisfaction), dan loyalitas (loyalty).  Grave (2010) menyatakan bagaimana kita 
tahu jika penelitian itu berhasil atau gagal? keputusannya secara fundamental 
salah arah? Padahal layanan sydah diluncurkan? Konsekuensinya adalah menguji 
ide (konsep) dalam situasi yang nyata. Diperlukan uji coba dan membandingkan 
dalam berbagai situasi. Psikolog lingkungan, Paco Underhill mengunggakpkan 
sebuah konsep (ide) yang mungkin sudah ditolak diriset sebelumnya bisa jadi 
masih dapat berhasil jika diperbaiki konsepnya. 

Tantangan ujicoba adalah menghindari jebakan-jebakan yang membuat 
konsumen merasa khawatir, curiga atau sensitive terhadap apa yang sedang di 
eksplorasi. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah skala dalm riset. Misalnya 
Pengukuran kepuasan konsumen yang menimbulkan banyak silang pendapat. 
Misalnya ada juga perusahaan yang melaporkan angka kepuasan konsumen yang 
tinggi, tapi penjualan justru menurun. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

Banyak penelitian yang memfokuskan pada aspek psikologi konsumen 
memperlihatkan bahwa kondisi emosi seseorang sangat berpengaruh pada 
responsnya terhadap suatu objek. Karena bisa saja konsumen nya puas tetapi tidak 
antusias. Konsumen yang antusias akan memperlihatkan komitmen yang kuat. 
Komitmen ini bersifat emosional, jangka panjang dan action-motivating. 
Konsumen yang antusias akan menginginkan layanan yang dapat memberikan 
pengalaman dan value kepadanya.  

Reichheld (1996) The Quest for Loyalty menyatakan, survei tentang 
kepuasan konsumen mempunyai 2 masalah utama, pertama, skor kepuasan 
konsumen hanyalah sarana ukuran dan realitanya kepuasan yang di tunjukkan 
melalui skor tersebut sesuai dengan penjualan maupun profit. Kedua, survei 
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kepuasan konsumen sering kali di lakukan secara kurang hati-hati sehingga 
memberikan hasil yang keliru. Reichheld lebih jauh misal nya mengatakan bahwa 
pengukuran kepuasan konsumen tidak memberikan hasil yang dapat di andalkan 
untuk mengukur value yang di sampaikan oleh suatu perusahaan, apalagi kalau 
pengukuran ini di pakai untuk memprediksikan perilaku konsumen di waktu 
mendatang. Satu hal adalah bahwa pengukuran kepuasan konsumen tidak dapat 
di pakai sebagai prediktor yang dapat di andalkan untuk repeat purchase apalagi 
loyalitas konsumen.  

Menurut Berry dan Parasuraman (1997) Dalam usaha meningkatkan 
pelayanan, perusahaan harus memperhatikan dan mendengarkan pendapat yang 
dikeluarkan oleh tiga macam pelanggan mengenai produk/ jasanya, yaitu : (a) 
Pelanggan luar perusahaan yang pernah merasakan pelayanan perusahaan 
(external customer); (b) Pelanggan perusahaan pesaing (competitor’s customer); 
dan (c) Pelanggan yang berada di dalam perusahaan (internal customer)  

Tantangan menciptakan konsumen yang sangat antusias terhadap 
pelayanan (service) yang di tawarkan adalah bagaimana menciptakan enthusiatic 
internal customer untuk menciptakan enthusiatic external costumers. Karyawan 
yang antusias adalah brand ambassador yang ampuh untuk meciptakan impresi 
positif dan ikatan emosional bagi konsumen eksternal. Ada 4 profil konsumen yang 
bisa di analisis dari hubungan antara kepuasan dan antusiasme; pertama 
antusiasme rendah tapi kepuasan nya tinggi (potential turncoast); kedua, 
antusiasme tinggi tapi kepuasan nya rendah (sentimental shoopers); ketiga, 
antusiasme rendah tapi kepuasan nya tinggi (silent shoopers); ke empat, 
antusiasme tinggi dan kepuasan tinggi (star consumers). 

Untuk itu, ada lima  petunjuk yang perlu dilakukan dalam meningkatkan 
pelayanan yakni (a) Mengukur besarnya pelanggan dan pelayanan (b) 
Menentukan dimana titik berat kualitas informasi (c) Mengetahui saran pelanggan 
(d) Menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan perusahaan (e) 
Menjangkau seluruh karyawan 

Selain itu Kotler dan keller (2015) menyarankan perusahaan memerlukan 
Sistem informasi Pemasaran (SIP) yang terdiri dari orang-orang, peralatan, dan 
prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, 
mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi dengan tepat waktu, akurat, dan 
dibutuhkan oleh pembuat keputusan pemasaran. Informasi yang dibutuhkan bisa 
dikembangkan melalui catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, 
riset pemasaran, dan analisis pendukung keputusan pemasaran  

Informasi yang dihasilkan haruslah mempunyai ciri: 
a) Saling berhubungan (Relevant). Memfokuskan perhatian pada hal-hal 

penting untuk memnuhi harapan konsumen, mengubah harapan dan 
memungkinkan karyawan memperbaiki pelayanan.  

b) Tepat dan berguna (Precise and Useful). Informasi harus simpel dan cukup 
spesifik yang dapat memungkinkan manajer dapat membuat prioritas, 
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membuat program atau menghentikan proyek. Serta, informasi harus 
dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pelayanan 

c) Terstruktur (In context). Sistem informasi yang efektif memberikan 
informasi secara dinamis. 

d) Dapat dipercaya (credible). Perusahaan dapat memperoleh informasi yang 
dipercaya dengan mencari input dari unit-unit operasi pada pendekatan 
riset dan pengembangan dengan pertanyaan yang spesifik. 

e) Dapat dimengerti (understandable). Informasi yang relevan, berguna dan 
dapat dipercaya akan mempermudah pemahaman informasi. 

f) Tepat waktu (Timely). Informasi yang baik adalah informasi tersebut harus 
tersedia pada saat pembuat keputusan membutuhkannya. 
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BAB XIV 

CONSUMER DECISION MAKING 

  
 
 
 

14.1. Pentingnya Memahami Perilaku Konsumen 

Preferensi produk dan layanan konsumen terus berubah. Untuk 
menciptakan bauran pemasaran yang tepat sehingga pasar terdefinisi dengan 
baik, manajer pemasaran harus memiliki pengetahuan menyeluruh tentang 
perilaku konsumen. Perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen 
membuat keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan 
membuang barang atau jasa yang dibeli. Kajian perilaku konsumen juga mencakup 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan 
produk atau jasa. Memahami bagaimana konsumen melakukan keputusan 
pembelian dapat membantu manajer pemasaran dengan mengembangkan strategi 
pemasaran yang memenuhi kebutuhan, keinginan, dan keinginan konsumen yang 
ditargetkan. 

 

 
Sergio Zyman, mantan Chief Marketing Officer Coca-Cola, akan sulit 

melupakan kegagalan New Coke atau yang sering di sebut sebagai the Edsel from 
Atlanta di tahun 80-an. Sekalipun telah menghabiskan dana besar untuk riset yang 
intensif untuk menghasilkan formula baru bagi Coke, ternyata malah gagal.  

Sulit membayangkan perusahaan sekelas Coca-Cola bisa gagal memahami 
the mind of consumers. Riset yang dilakukan oleh Gerald Zaltman, profesor 
Marketing dari Harvard Business School, menemukan sejumlah fakta yang cukup 
mencengangkan ternyata 95 persen dari keputusan pembelian konsumen ada 
dalam alam bawah sadar. Menurut Graves (2010) kasus new coke menunjukkan 
betapa sedikit pemahaman perusahaan tentang peranan pikirkan bawah sadar. 
Pikirkan bawah sadar adalah pengendali utama perilaku konsumen. Apa yang 
sedang konsumen lakukan? Bagaimana cara konsumen mengambil keputusan? 
Akan menjadi point penting bagi perusahaan untuk memahami mengapa usaha 
pemasaran mereka berhasil 
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Profesor Zaltman mengatakan, Ada bebebrapa kesalahan yang sering kali 
di buat seorang pemasar dalam menafsirkan perilaku konsumen. 

1. Pemasar sering beranggapan bahwa konsumen berfikir secara rasional 
dan linier. Dalam kenyataan nya emosi malah sangat erat bertalian dengan 
proses penalaran konsumen.  

2. Pemasar sering beranggapan bahwa konsumen mampu menjelaskan 
pikiran dan perilaku nya. Kenyataan nya malah 95 persen dari apa yang di 
pikirkan konsumen ada dalam alam bawah sadar. Konsumen bahkan 
banyak yang tidak mampu mengartikulasikan apa yang dia butuhkan. Coba 
Anda cermati perilaku Anda sendiri di saat, misalnya Anda membeli 
sebuah produk bermerek,  

3. Pemasar cenderung berfikir bahwa otak konsumen seperti hardisk yang 
mampu menyimpan begitu banyak ingatan. Sehingga mereka beranggapan 
bahwa apa yang diingat  oleh konsumen akan bertahan lama. Kenyataan 
nya, informasi datang secara berkelimpahan mengakibatkan ingatan 
berubah tanpa kita sadari. 

4. Banyak pemasar yang meyakini bahwa pikiran konsumen terbentuk 
melalui kata-kata. mereka berasumsi bisa memasukkan pesan apa saja 
yang di inginkan layak nya kertas putih yang bersih di mana mereka dapat 
menulis apa saja yang dikehendaki. Padahal cara kerja otak kita tidak 
sesederhana itu karena kenyataan nya kita sendiri juga tidak dengan pasif 
menyerap semua konsep, informasi, maupun pesan yang masuk ke dalam 
otak kita. 

5. Banyak pemasar yang beranggapan bahwa pengalaman konsumen seakan-
akan terisolasi dan lepas dari konteks. Kenyataan nya konsumen 
pikiran,tubuh, dan dunia luar saling membentuk dan terjalin dalam suatu 
alur yang dinamis. 

 
Dengan pemahaman yang holistik ini, pemasar akan dapat dengan cermat 

memahami berbagai keterkaitan antara faktor-faktor yang membentuk 
permintaan terhadap suatu merek tertentu. 
 

14.2. Proses Pengambilan Keputusan 

Saat membeli produk, konsumen umumnya mengikuti proses Lima 
langkah pengambilan keputusan konsumen yang bisa dijadikan panduan untuk 
mempelajari bagaimana konsumen membuat keputusan yakni (1) pengenalan 
kebutuhan, (2) pencarian informasi, (3) evaluasi alternatif, (4) pembelian, dan (5) 
evaluasi ulang pasca pembelian.  ini merupakan proses umum. Penting untuk 
dicatat, keputusan konsumen tidak selalu berjalan sesuai dengan semua langkah 
ini. Kenyataannya, konsumen dapat mengakhiri prosesnya setiap saat atau bahkan 
mungkin tidak melakukan pembelian.  
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1. Pengenalan Kebutuhan (Need Recognition)  

Kondisi ini terjadi ketika konsumen dihadapkan pada ketidakseimbangan 
antara keadaan aktual dan yang diinginkan. Rangsangan kebutuhan bisa berasal 
dari internal maupun eksternal. Rangsangan internal adalah kejadian yang Anda 
alami. Rangsangan eksternal dipengaruhi dari sumber luar seperti saran 
seseorang dan pengaruh iklan dan promosi. Tugas manajer pemasaran adalah 
membuat konsumen mengenali ketidakseimbangan antara kondisi mereka saat ini 
dan keadaan pilihan mereka. Dalam fase ini, Promosi iklan dan penjualan sering 
kali memberikan stimulus ini. Survei preferensi pembeli juga memberi pemasar 
informasi tentang keinginan dan kebutuhan layanan konsumen. Manajer 
pemasaran dapat menciptakan keinginan konsumen. Keinginan ada jika seseorang 
memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi dan telah menentukan bahwa barang 
atau jasa tertentu akan memuaskannya. Konsumen bisa menginginkan produk 
atau jasa tertentu, atau bisa juga untuk atribut atau fitur tertentu dari suatu 

produk/jasa.  

Konsumen mengenali 
keinginan yang tidak terpenuhi 
dengan berbagai cara. Konsumen 
mungkin juga mengenali 
keinginan yang tidak terpenuhi 
jika mereka mengetahui ada 
produk/jasa  yang lebih unggul 
dibandingkan dengan produk 
yang digunakan saat ini. 
Keinginan seperti itu biasanya 
diciptakan oleh iklan dan 
kegiatan promosi lainnya.  
 
2. Pencarian Informasi 
(information Search) 

Setelah mengenali 
kebutuhan atau keinginan, konsumen mencari informasi tentang berbagai 
alternatif yang tersedia untuk memuaskannya. Pencarian informasi dapat terjadi 
secara internal, eksternal, atau keduanya. Dalam pencarian informasi internal, 
orang tersebut mengingat kembali informasi yang tersimpan dalam memori. 
Informasi tersimpan ini sebagian besar berasal dari pengalaman sebelumnya 
dengan sebuah produk/jasa. Misalnya, saat bepergian dengan keluarga Anda, 
Anda menemukan hotel tempat Anda tinggal selama liburan. Dengan mencari 
memori Anda, Anda mungkin bisa ingat apakah hotel ini memiliki kamar bersih 
dan layanan yang ramah. 

Sebaliknya, pencarian informasi eksternal mencari informasi di 
lingkungan luar. Ada dua jenis sumber informasi eksternal: nonpasar yang 
dikendalikan dan dikendalikan oleh pemasaran. Sumber informasi yang 
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dikendalikan oleh nonpasar tidak terkait dengan pemasar yang mempromosikan 
produk/jasa. Sumber informasi ini mencakup informasi pribadi. Pengalaman 
(mencoba atau mengamati produk baru); sumber pribadi (keluarga, teman, 
kenalan, dan rekan kerja yang mungkin merekomendasikan produk atau layanan); 
dan sumber publik, seperti Consumer Reports, dan organisasi pemeringkat 
product. Misalnya, jika Anda ingin pergi liburan, Anda dapat mencari ingatan Anda 
berdasarkan pengalaman masa lalu untuk menentukan daearah mana yang akan 
dikunjungi. Anda bisa juga mengandalkan informasi luar, membaca ulasan kritis 
para traveler, membaca majalah traveler atau melihat review, rating dan 
rekomendasi dari traveler. Seorang pemasar harus tahu bagaimana 
mengumpulkan informasi tersebut, bagaimana sumber informasi ini bekerja dan 
menggunakannya untuk menarik pelanggan.  

Di sisi lain, sumber informasi bisa dikendalikan oleh pemasar, karena 
layanan tersebut berasal dari pemasar yang mempromosikan layanan tersebut. 
Sumber informasi yang dikendalikan oleh pemasaran meliputi iklan media massa 
(radio, surat kabar, televisi, dan iklan majalah), promosi penjualan (kontes, 
display, premi, dan sebagainya), tenaga penjualan, label produk, kemasan, dan 
Internet. Berkembangnya social media dan internet membuat konsumen semakin 
pintar terhadap informasi yang diberikan oleh perusahaan, mereka tidak akan 
percaya begitu saja terhadap iklan dan informasi yang diberikan. Konsumen akan 
mencari informasi dan membandingkannya. Bagi perusahaan yang memberikan 
informasi palsu atau informasi yang dilebih-lebihkan akan menuai negative word 
of mouth dari konsumen.  

 

 
 Source: Perner, consumerpsychologist.com/cb_Decision_Making.html 

 
Konsumen akan memperbesar pencarian informasi dan membandingkan 

berbagai merek dan atribut alternatif bagi produk/layanan yang memiliki resiko 
atau kerugian yang tinggi.  Biaanya pencarian eksternal bergantung pada risiko, 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC4Jrb8fnYAhVKto8KHaB8B7kQjRwIBw&url=https://www.consumerpsychologist.com/cb_Decision_Making.html&psig=AOvVaw1VRAMcCrcOOEBqZjIWD_2Z&ust=1517202371754076
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pengetahuan, pengalaman sebelumnya, dan tingkat ketertarikannya terhadap 
barang atau jasa. Pengetahuan konsumen tentang produk atau layanan akan 
mempengaruhi tingkat pencarian informasi eksternal.  Konsumen yang 
berpengetahuan luas dan mendapat informasi yang cukup tentang pembelian  
cenderung tidak mencari informasi tambahan. Selain itu, konsumen yang lebih 
berpengetahuan akan semakin efisien dalam melakukan proses pencarian, 
sehingga mereka hanya membutuhkan sedikit waktu untuk pencarian. 

Jumlah usaha yang dilakukan konsumen terhadap pencarian bergantung 
pada sejumlah faktor seperti pasar (berapa banyak pesaing yang ada, dan 
seberapa besar perbedaan antara merek yang diharapkan?), Karakteristik layanan 
(seberapa penting layanan ini? Seberapa kompleks layanan? Seberapa jelas 
indikasi kualitas?), karakteristik konsumen (seberapa tertarik konsumen pada 
umumnya, dalam menganalisis karakteristik layanan dan membuat kesepakatan 
terbaik?), dan karakteristik situasional. Keputusan yang diambil akan melibatkan 
situasi negotiable (bisa di kompromikan/toleransi) atau non negotiable (tidak bisa 
dikompromikan). Biasanya keputusan negotiable atau  non negotiable akan 
bergantung pada latar belakang konsumen seperti Agama, Budaya, Riwayat 
Kesehatan, Pendidikan, Pendapatan, factor keluarga dsb. 

Akhirnya, tingkat pencarian berhubungan positif dengan jumlah minat 
yang dimiliki konsumen dalam sebuah layanan. Konsumen yang lebih tertarik 
pada suatu layanan akan meluangkan lebih banyak waktu untuk mencari 
informasi dan alternatif. Pencarian informasi akan menghasilkan rangkaian 
pertimbangan sekelompok merek yang merupakan pilihan yang paling disukai 
konsumen (evoked set or consideration set). Selanjutnya pembeli akan 
mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan. Konsumen tidak menganggap 
semua merek tersedia dalam kategori layanan, tetapi mereka akan 
mempertimbangkan dengan serius set yang jauh lebih kecil. Namun, memiliki 
terlalu banyak pilihan pada kenyataannya dapat membingungkan konsumen dan 
menyebabkan mereka menunda keputusan untuk membeli bahkan menyebabkan 
mereka tidak membeli sama sekali. 
 
3. Evaluasi Alternatif dan Pembelian (Evaluation of Alternatives and 

Purchase) 

Setelah mendapatkan informasi dan membangun serangkaian produk 
alternatif, konsumen siap untuk mengambil keputusan. Konsumen akan 
menggunakan informasi yang tersimpan dalam memori dan dari sumber luar 
diperoleh untuk mengembangkan seperangkat kriteria. Standar ini membantu 
konsumen mengevaluasi dan membandingkan alternatif. Salah satu cara untuk 
mulai mempersempit jumlah pilihan di rangkaian yang ditimbulkan adalah 
memilih atribut c dan kemudian mengeliminasi semua produk/layanan dalam 
himpunan yang tidak memiliki atribut.  Cara lain untuk mempersempit jumlah 
pilihan adalah dengan menggunakan cutoffs. Cutoff adalah tingkat minimum atau 
maksimum atribut yang harus dilalui oleh alternatif. Cara terakhir untuk 
mempersempit pilihan adalah memberi peringkat atribut. Pertimbangan evaluasi 
layanan biasanya didasarkan pada kinerja masing-masing atribut. Namun Jika 
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merek baru ditambahkan ke rangkaian yang ditimbulkan, evaluasi konsumen 
terhadap merek akan membawa perubahan evaluasi dalam set itu.  

Tugas manajer pemasaran adalah menentukan atribut mana yang paling 
berpengaruh pada pilihan konsumen. Beberapa atribut secara kolektif dapat 
mempengaruhi evaluasi konsumen terhadap produk/layanan. Atribut tunggal, 
seperti harga, tidak akan mampu menjelaskan secara memadai bagaimana 
konsumen membentuk rangkaian yang mereka inginkan. Apalagi jika atribut yang 
dipikirkan pemasar penting ternyata dianggap tidak terlalu penting bagi 
konsumen. biasanya merek akan memberikan dampak signifikan pada pilihan 
utama konsumen. merek dapat menyederhanakan proses pengambilan keputusan 
konsumen sehingga konsumen tidak perlu memikirkan kembali pilihan mereka 
setiap kali mereka membutuhkan sesuatu. Setelah mengevaluasi alternatif, 
konsumen akan menentukan layanan mana yang akan dibeli atau sama sekali tidak 
memutuskan untuk melakukan pembelian. langkah selanjutnya dalam proses 
adalah evaluasi produk setelah pembelian. 

 

 
Analyze the components of the consumer decision-making process, Lamb dkk 

(2009) 
 
4. Evaluasi Ulang Pasca Pembelian 

Saat mengunakan layanan, konsumen mengharapkan hasil tertentu dari 
pembelian. Seberapa baik harapan ini terpenuhi akan menentukan apakah 
konsumen puas atau tidak puas dengan pembelian. Kepuasan orang tersebut akan 
tinggi karena ekspektasinya terlampaui. Sebaliknya, dia akan sangat tidak puas 
karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Konsumen yang ragu akan mengalami 
disonansi kognitif. Disonansi Kognitif adalah perasaan yang tidak seimbang atau 
merupakan perasaan tidak nyaman yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran dan 
perilaku tidak konsisten dimana memotivasi orang untuk mengambil langkah 
demi mengurangi ketidaknyamanan itu. 

Tingkat disonansi merujuk kepada jumlah kuantitatif dari perasaan tidak 
nyaman yang dirasakan seseorang. Ada tiga faktor dapat mempengaruhi tingkat 
disonansi (Zimbardo, Ebbesen & Maslach, 1977), yaitu : (1) Tingkat Kepentingan 
(importance), faktor dalam menentukan tingkat disonansi, merujuk pada berapa 
signifikan permasalahan. (2) Kedua, Jumlah disonansi dipengaruhi oleh Rasio 
Disonansi (dissonance ratio) atau jumlah kognisi disonan berbanding dengan 
jumlah kognisi yang konsonan. (3) Ketiga, Tingkat Disonansi dipengaruhi oleh 
rasionalitas (rationale) merujuk kepada alasan yang dikemukakan untuk 
menjelaskan mengapa sebuah inkonsistensi muncul. 
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Tingkat dissonance erat kaitannya dengan derajat prioritas masing-
masing orang. Misalnya ketika orang bertanya “Kenapa kamu menggunakan 
layanan itu? atau perusahan layanan itu kurang bagus ?”, maka  tingkat dissonance 

akan meningkat. Tugas seorang 
manajer pemasaran adalah berusaha 
mengurangi cognitive dissonance dari 
konsumen. Iklan biasanya ditujukan 
untuk mebantu mengatasi cognitive 
dissonance, untuk meyakinkan 
tepatnya putusan mereka sehingga 
mau menggunakan layanan kembali 
atau merekomendasikan pada orang 
lain kelebihan layanan tersebut. 
Cognitive dissonance meningkat jika 
konsumen merasa tidak puas atau 
ragu terhadap layanan, apalagi jika 
jumlah dan tingkat penting 

(importance) dari kognisi konsonan juga semakin kecil  

Dalam situasi yang menuntut pilihan, disonan kognitif cenderung semakin 
besar ketika alternatif-alternatif pilihan yang ada sama-sama mirip dalam tingkat 
kemenarikannya (closer in attractiveness), walaupun di antara alternatif tersebut 
tetap ada karakteristik yang cukup membedakan di antara mereka. Dalam situasi 
pilihan, disonansi dapat dikurangi dengan meyakinkan bahwa alternatif yang 
dipilih terlihat lebih menarik dan/atau meyakinkan alternatif yang ditolak terlihat 
kurang menarik. Disonansi juga meningkat ketika seseorang bertindak dalam 
pertentangan (contrary) dengan sikapnya, terutama ketika tidak ada orang lain 
yang memberi dukungan (encouragement) atau imbalan (incentive) dalam 
tindakannya tersebut. Disonansi juga meningkat ketika individu terpapar 
informasi yang tidak konsisten dengan kepercayaan maupun sikapnya. Dalam 
tindakan yang bertentangan dengan sikap, individu dapat mengurangi disonansi 
dengan mengganti sikap mereka agar sesuai dengan tindakan mereka (Festinger 
dan Carlsmith, 1959). 
 

 
Gambar Cognitive Dissonance Theory, Festinger (1957) 
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Menurut festinger (1957) Disonansi akan dapat diselesaikan dengan salah 
satu dari tiga cara dasar yakni (1) Ubah keyakinan (change belief). Cara termudah 
untuk mengatasi disonansi antara tindakan dan kepercayaan hanyalah mengubah 
keyakinan.  (2) Ubah tindakan (change action). Pilihan kedua adalah memastikan 
bahwa Anda tidak pernah melakukan tindakan ini lagi. (3) Metode resolusi ketiga 
dan kompleks adalah mengubah cara Anda melihat / mengingat / merasakan 
tindakan Anda. (chane action perception) 
 

14.3. Jenis Keputusan Pembelian Konsumen  

Umumnya semua keputusan pembelian konsumen termasuk dalam 
rangkaian tiga kategori besar : perilaku respons rutin (routine response behavior)  
pengambilan keputusan terbatas (limited decision making) dan pengambilan 
keputusan yang ekstensif (extensive decision making).  Jenis Layanan dalam tiga 
kategori ini dapat digambarkan dengan baik dalam lima faktor: tingkat 
keterlibatan konsumen, lamanya waktu untuk membuat keputusan, biaya layanan, 
tingkat pencarian informasi, dan jumlah alternatif yang dipertimbangkan. Tingkat 
keterlibatan konsumen barangkali merupakan faktor penentu terpenting dalam 
mengklasifikasikan keputusan pembelian. Keterlibatan adalah jumlah waktu dan 
usaha yang diinvestasikan pembeli dalam proses pencarian, evaluasi, dan 
keputusan perilaku konsumen. 

 

 
Continuum of Consumer Buying Decisions, Lamb dkk (2009) 

 
Menurut Howard (1989) menyatakan pembelian konsumen dapat ditinjau 

sebagai kegiatan penyelesaian suatu masalah, & terdapat 3 macam situasi, yaitu : 
1) Penyelesaian masalah rutin. Jenis perilaku pembelian yg paling sederhana 

terdapat dalam suatu pembelian produk yg berharga murah & sering 
dilakukan. Dalam hal ini pembeli sudah memahami merek-merek beserta 
atributnya. Pada umumnya kegiatan pembelian dilakukan secara rutin, 
tidak memerlukan banyak pikiran, tenaga atau waktu. Perusahaan harus 
menyesuaikan kegiatan pemasarannya dengan keadaan tersebut utk 
mempertahankan pelanggannya. 



Bab XIV: Consumer Decision Making 

 

- 198 - 

2) Penyelesaian masalah terbatas. 
Pembelian akan lebih kompleks jika 
pembeli tidak mengetahui sebuah merek 
dalam suatu jenis produk yg disukai 
sehingga membutuhkan informasi lebih 
banyak sebelum memutuskan utk 
membeli. Hal ini merupakan 
penyelesaian masalah terbatas karena 
pembeli sudah memahami jenis produk 
beserta atributnya, termasuk kualitas, 
tetapi belum seluruh merek diketahui. 
Oleh karena itu, perusahaan perlu 
memahami bahwa konsumen akan 
selalu berusaha mengurangi resiko dengan cara mengumpulkan informasi 
terlebih dahulu. Sehingga program komunikasi pemasaran yg dilakukan 
perusahaan harus dirancang dengan baik supaya efektif. 

3) Penyelesaian masalah ekstensif. Suatu pembelian akan menjadi sangat 
kompleks jika pembeli menjumpai jenis produk yg kurang dipahami & 
tidak mengetahui kriteria penggunaannya. Dalam hal ini, perusahaan 
harus mengetahui kegiatan pengumpulan informasi & evaluasi dari para 
konsumen, & menunjang proses pembelajaran konsumen terhadap 
atribut-atribut kelompok produk tersebut. 
 

14.4. Keterlibatan Konsumen 

Keterlibatan sangat berarti untuk menjelaskan perilaku konsumen. 
Keterlibatan adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat 
yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik sehingga konsumen 
dapat bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan resiko dan 
memaksimumkan manfaat yang diperoleh. Keterlibatan dipahami sebagai fungsi 
dari orang, objek dan situasi. Konsumen akan terlibat secara aktifk jika ketika 
layanan dirasakan membantu dalam memenuhi kebutuhan, tujuan dan bernilai 
penting.  

Mowen dan Minor (2002) mendefinisikan bahwa keterlibatan konsumen 
adalah pribadi yang dirasakan penting dan/atau minat konsumen terhadap 
perolehan, konsumsi, dan disposisi barang, jasa, atau ide. Dengan semakin 
meningkatnya keterlibatan, konsumen memiliki motivasi yang lebih besar untuk 
memperhatikan, memahami, dan mengelaborasikan informasi tentang pembelian. 
Mowen dan Minor (2002) menyajikan sebuah model sederhana dari aliran 
kejadian ketika konsumen mengalami keadaan yang bersifat motivasional. Model 
ini mengidentifikasikan lima konsep pokok dari studi tentang motivasi: 
pengenalan kebutuhan, dorongan, perilaku berdasarkan tujuan, objek insentif, dan 
afeksi.  
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Menurut Lamb dkk (2009) Tingkat keterlibatan dalam pembelian 
tergantung pada lima faktor berikut:  

1) Pengalaman sebelumnya (Previous experience),   Bila konsumen pernah 
memiliki pengalaman terhadap layanan, tingkat keterlibatan biasanya 
menurun. Konsumen akan membuat pilihan cepat. Karena konsumen 
sudah familiar dengan layanan dan mengetahui apakah layanan tersebut 
akan memuaskan kebutuhan mereka.  

2) Minat (interest) Keterlibatan berhubungan langsung dengan minat 
konsumen, minat ini bervariasi dari satu individu ke orang lain. Seseorang 
yang tertarik biasanya akan lebih terlibat. 

3) Konsekuensi negative dari resiko yang diperkirakan (Perceived risk of 
negative consequences. Tingkat keterlibatan konsumen akan meningkat 
seiring dengan peningkatan nilai resiko (finansial, sosial, dan psikologis). 
Risiko finansial adalah kerugian material terkait dengan pembelian. Selain 
itu seseorang yang membeli layanan untuk pertama kalinya akan 
menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk melakukan pembelian 
ini daripada seseorang yang telah membeli beberapa kali. Kedua, 
konsumen mengambil risiko sosial saat mereka membeli layanan yang 
dapat mempengaruhi opini sosial masyarakat terhadapnya (gengsi atau 
status social). Ketiga, pembeli mengalami risiko psikologis (kekhawatiran 
atau kegelisahan)  

4) Situasi: situasi pembelian mungkin mengubah dari  keterlibatan rendah 
menjadi keterlibatan yang tinggi. Keterlibatan tinggi ikut berperan saat 
konsumen merasakan risiko dalam situasi tertentu. Misalnya, seorang 
individu mungkin secara rutin menggunakan layanan yang murah namun 
ketika ada kunjungan teman, bos atau keluarga, konsumen mungkin akan 
membuat keputusan tingkat tinggi dan membeli merek yang lebih 
bergengsi. 

5) Visibilitas sosial: Keterlibatan juga meningkat seiring visibilitas sosial 
suatu layanan meningkat. Layanan yang dapat meningkatkan status social 
akan dikonsumsi oleh konsumen.  
 

14.5. Struktur Keputusan Pembelian 

Keputusan untuk membeli yg diambil oleh konsumen sebenarnya 
merupakan kumpulan dari sejumlah keputusan. Setiap keputusan pembelian 
memiliki beberapa komponen, yaitu: 

1) Keputusan tentang jenis dan bentuk layanan. Keputusan tentang bentuk 
layanan menyangkut tingkat layanan yang diinginkan oleh konsumen. 
Agar lebih akurat, Perusahaan perlu melakukan riset pemasaran untuk 
mengidentifikasi preferensi konsumen 

2) Keputusan tentang merek; setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan 
tersendiri. Perusahaan harus memahami bagaimana konsumen memilih 
sebuah merek. 



Bab XIV: Consumer Decision Making 

 

- 200 - 

3) Keputusan tentang penjualnya; konsumen harus mengambil keputusan 
dimana jasa  akan dibeli.  

4) Keputusan tentang banyaknya layanan; konsumen dapat mengambil 
keputusan tentang seberapa banyak layanan yg akan dibelinya. 
Perusahaan perlu mempersiapkan tingkat layanan sesuai dengan 
keinginan yg berbeda-beda dari para pembeli. 

5) Keputusan tentang waktu pembelian; konsumen dapat mengambil 
keputusan tentang waktu pembelian. Dengan demikian, perusahaan dapat 
mempersiapkan lebih baik layanan yang ditawarkan.  

6) Keputusan tentang cara pembayaran; konsumen akan mengambil 
keputusan tentang metode atau cara pembayaran layanan, apakah secara 
tunai atau dengan cicilan. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui 
keinginan pembeli tentang cara pembayarannya. 
 
Menurut Lamb dkk (2009) dan Kotler (2015) perilaku pembelian 

konsumen dipengaruhi oleh empat faktor, diantaranya sebagai berikut: 
1. Faktor Budaya 

Budaya, sub budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku 
pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. 
Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, 
preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya.  
Masing-masing subbudaya terdiri dari sejumlah sub-budaya yang lebih 
menampakkan identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya seperti 
kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. 

Pada dasarnya dalam sebuah tatanan kehidupan dalam bermasyarakat 
terdapat sebuah tingkatan (strata) sosial. Tingkatan sosial tersebut dapat 
berbentuk sebuah sistem kasta yang mencerminkan sebuah kelas sosial yang 
relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hirarkis dan para anggotanya 
menganut nilai, minat dan perilaku yang serupa. Kelas sosial tidak hanya 
mencerminkan penghasilan, tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, 
pendidikan, perilaku dalam berbusana, cara bicara, rekreasi dan lain-lainya. 

 
2. Faktor Sosial 
Faktor sosial terdiri dari: 
a) Kelompok acuan (group referensi)  

Kelompok acuan dalam perilaku 
pembelian konsumen dapat diartikan sebagai 
kelompok yang yang dapat memberikan 
pengaruh secara langsung atau tidak langsung 
terhadap sikap atau perilaku seseorang 
tersebut. Konsumen menggunakan layanan 
atau merek untuk diidentifikasi sebagai 
anggota kelompok. Kelompok referensi dapat 
dikategorikan sangat luas baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Kelompok referensi 
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langsung adalah kelompok anggota tatap muka secara langsung.  Kelompok ini 
terdiri dari primer dan sekunder. Kelompok ini berinteraksi secara teratur, 
informal dan tatap muka, seperti keluarga, teman, dan rekan kerja. Sebaliknya, 
orang bergaul dengan kelompok keanggotaan sekunder kurang konsisten dan 
lebih formal. Kelompok ini mungkin termasuk klub, kelompok profesional, dan 
kelompok agama. 

 
Jenis Kelompok Referensi, Lamb dkk (2009) 

 
Selain itu, Konsumen juga dipengaruhi oleh banyak kelompok referensi 

baik langsung maupun tidak. Kelompok referensi aspirasional adalah orang yang 
ingin bergabung. Untuk bergabung dengan kelompok aspirasi, seseorang 
setidaknya harus sesuai dengan normakelompok tersebut. Kelompok referensi 
nonaspirasional atau dikenal kelompok disosiatif, adalah kelompok berusaha kita 
hindari. Misalnya Konsumen menghindari menggunakan jenis layanan tertentu 
untuk menghindari dikaitkan dengan kelompok tertentu. 
 
b) Keluarga 

Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen, keluarga dibedakan 
menjadi dua bagian. Pertama keluarga yang dikenal dengan istilah keluarg 
orientasi. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang 
yang dapat memberikan orientasi agama, politik dan ekonomi serta ambisi 
pribadi, harga diri dan cinta. Kedua, keluarga yang terdiri dari pasangan dan 
jumlah anak yang dimiliki seseorang. Keluarga jenis ini biasa dikenal dengan 
keluarga prokreasi. 
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Hubungan antara Pembeli dan Konsumen dalam Keluarga, 

Sumber “Pulling the Family’s Strings” by Robert Boutillier, American Demographics , August 
1993. 

 
c) Peran Opinion Leader  

Semakin tinggi peran seseorang didalam sebuah organisasi/masyarakat 
maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam organisasi tersebut dan 
secara langsung dapat berdampak pada perilaku pembeliannya. Roger dan 
Shoemaker (1987) merupakan dua peneliti komunikasi yang aktif dan melihat 
begitu besar peranan opinion leader dalam mempengaruhi masyarakat. Istilah 
Opinion leader merupakan suatu konsep yang tidak asing bagi kegiatan 
kehumasan atau PR. Opinion leader digambarkan sebagai tokoh yang memiliki 
pengaruh, dan secara sosial ekonomi berbeda dengan masyarakat lain. Selain itu, 
mereka pun mempunyai ketertarikan tinggi terhadap isu-isu yang berkembang; 
lebih informatif dalam menyampaikan isu-isu ketimbang masyarakat biasa. Dalam 
hubungan dengan media, opinion leader adalah orang yang berhubungan erat 
dengan media massa.  

Mereka paling awal mengadopsi ide-ide baru. Mereka dapat mengorganisir 
dengan baik dan mampu membujuk orang lain untuk melakukan tindakan. 
Opinion leader memiliki pengaruh besar dalam proses penyebaran informasi dan 
bisa mendorong masyarakat menerima inovasi atau gagasan baru. Sebagai pihak 
yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat tidak heran bila 
eksistensi atau keberadaan dari opinion leader menjadi sangat penting untuk 
diperhatikan. 

Dalam era social media, peran key opinion leader menjadi strategis. 
Mereka dapat mempengaruhi konsumen dengan mudah lewat social media.  Salah 
satu cara saat ini yang lazim dilakukan perusahaan adalah mencari key opinion 
leader yang memiliki followers banyak serta relevan dengan service yang 
ditawarkan. Key opinion leader juga dapat diajak untuk berkolaborasi atau 
menggunakan jasa perusahaan sehingga bisnis mendapatkan eksposur lebih dan 
meningkatkan potensi dari penjualan kepada follower key opinion leader. 
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Faktor sosial yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

 
Gladwell (2002) menyebut opinion leader sebagai Maven. Maven adalah 

orang yang mempunyai informasi mengenai banyak produk, harga, atau tempat 
yang berbeda-beda. Orang ini senang membuka pertanyaan sesama konsumen 
dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka senang 
menolong orang dan seringkali motivasi mereka bersifat sosial. Maven adalah 
seseorang yang selalu ingin menolong orang lain, umumnya lewat memecahkan 
masalahnya sendiri. Para Maven memiliki pengetahuan dan keterampilan sosial 
untuk memicu epidemi ketok tular (word of mouth) . Maven menyebarluaskan 
pengetahuan dengan alasan hanya karena ingin membantu orang lain.  

 
3. Pribadi (individual influence) 

Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh karakterisitik pribadi  
a) Gender (Jenis Kelamin), keputusan pembelian akan dipengaruhi oleh umur 

konsumen.  
b) Usia dan siklus hidup keluarga (Age and Family Life Cycle). Orang membeli 

layanan yang berbeda-beda sepanjang hidupnya yang dimana setiap kegiatan 
konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup keluarga. 

c) Kepribadian, Konsep diri dan Gaya hidup.  
 

Setiap orang memiliki berbagai macam karateristik kepribadian yang 
dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan pembeliannya. Kepribadian merupakan 
ciri bawaan psikologis manusia yang berbeda menghasilkan sebuah tanggapan 
relatif konsiten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. 
Kepribadian biasanya digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan seperti 
kepercayaan diri, dominasi, kemampuan bersosialisasi, pertahanan diri dan 
kemapuan beradaptsi. Kepribadian dapat menjadi variabel yang sangat berguna 
dalam  menganalisis pilihan merek konsumen. Hal ini disebakan karena beberapa 
kalangan konsumen akan memilih merek yang cocok dengan kepribadiannya 
(brand personality). 
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Konsep diri, atau persepsi diri, adalah bagaimana konsumen memandang 
dirinya sendiri. Konsep diri mencakup sikap, persepsi, kepercayaan, dan evaluasi 
diri. Meskipun konsep diri dapat berubah, perubahan itu seringkali bertahap. 
Melalui konsep diri sendiri, orang menentukan identitas mereka, yang pada 
gilirannya memberikan perilaku yang konsisten dan koheren. Konsep diri 
menggabungkan citra diri ideal (seperti yang diinginkan individu) dan citra diri 
sebenarnya (bagaimana seseorang benar-benar merasakan dirinya sendiri). 

Gaya hidup dapat di artikan sebagai sebuah pola hidup seseorang yang 
terungkap dalam aktivitas, minat dan opininya yang terbentuk melalui sebuah 
kelas sosial, dan pekerjaan. Tetapi, kelas sosial dan pekerjaan yang sama tidak 
menjamin munculnya sebuah gaya hidup yang sama.  

 

 
Faktor individu yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

 
4. Psikologis 

Faktor ini dipengaruhi oleh empat faktor utama diantaranya sebagai 
berikut: 
a) Motivasi 

Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu-waktu tertentu. 
Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang muncul dari tekanan biologis (lapar, 
haus, dan rasa ketidaknyamanan) dan psikologis (kebutuhan akan pengakuan, 
penghargaan atau rasa keanggotaan kelompok). 

  

 
Hierarki maslow 
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b) Persepsi 
Seseorang yang termotivasi siap untuk segera melakukan tindakan. 

Bagaimana tindakan seseorang  yang termotivasi akan dipengaruhi oleh 
persepsinya terhadap situasi tertentu. Konsumen akan memiliki persepsi yang 
berbeda terhadap layanan atau merek dikarenakan adanya tiga proses persepsi 
yaitu: Perhatian selektif, Distorsi Selektif dan Ingatan Selektif . Pembahasan 
persepsi konsumen dapat dilihat pada bab sebelumnya. 

 
c) Pembelajaran 

Pembelajaran meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari 
pengalaman. Teori pembelajaran mengajarkan kepada para pemasar bahwa 
mereka dapat membangun permintaan layanan dan menciptakan perubahan 
perilaku melalui pengalaman dan praktik. 
 
d) Keyakinan dan Sikap 

Keyakinan dapat diartikan sebagai gambaran pemikiran seseorang 
tentang gambaran sesuatu. Keyakinan orang tentang layanan atau merek akan 
mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Selain keyakinan, sikap merupakan 
hal yang tidak kalah pentingnya. Sikap adalah evaluasi, perasaan emosi, dan 
kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan 
bertahan lama pada seseorang terhadap suatu objek atau gagasan tertentu.  
 

 
 

Faktor psikologis yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen 
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Faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen  

Lamb (2009) 

 

14.6  Keputusan Pembelian Ulang 

Konsep pembelian kembali dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
telah diselidiki oleh banyak peneliti pemasaran. Pembelian kembali (repurchase) 
didefinisikan sebagai perilaku konsumen yang melakukan pembelian produk atau 
layanan yang sama lebih dari satu kali. Retensi adalah istilah umum lain untuk 
pembelian kembali (Hennig Thurau 2004; Zineldin 2006). Nikbin dkk (2011) 
menyatakan Niat pembelian kembali adalah faktor yang akan memengaruhi 
hubungan pelanggan dan organisasi di masa depan serta keuntungan dan 
kesuksesan perusahaan. 
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Fishbein dan Ajzen (1975) sepakat bahwa niat pembelian konsumen 
adalah indeks penting untuk memprediksi perilaku konsumen sebagai lampiran 
subjektif terhadap produk/layanan. Niat pembelian dapat diterjemahkan sebagai 
probabilitas bahwa konsumen akan merencanakan atau bersedia membeli 
kembali di masa depan. Ketika ada peningkatan niat pembelian, itu akan 
berkontribusi pada peningkatan probabilitas pembelian pelanggan (Dodds, 
William & Kent, 1991; Schiffman & Kanuk, 2004. 

Niat pembelian kembali dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan dan 
kualitas pelayanan. Hubungan positif langsung antara kepuasan, kualitas 
pelayanan dan niat pembelian kembali dalam studi layanan telah dibuktikan oleh 
banyak peneliti seperti: Ahmad dkk, 2010; Bolton & Lemon, 1999; Patterson & 
Spreng, 1997.  Henkel, dkk (2006) mengemukakan bahwa pelanggan yang puas 
dalam industri jasa memiliki niat pembelian kembali yang tinggi di masa depan. 
Penelitian Rahman dkk (2014) juga menyimpulkan bahwa pada perusahaan jasa, 
kepuasan pelanggan sangat terkait dengan keputusan perilaku. 

Selain kepuasan,  Chen, dan Cheng (2014) menunjukkan bahwa 
memprediksi pembelian kembali. Mereka meneliti interaksi antara manfaat yang 
diterima (Perceived Value), biaya transaksi, dan pembelian kembali. Hasil 
penelitian mereka menunjukkan bahwa Perceived Value memberikan pengaruh 
positif pada pembelian kembali. Chiu, Wang, Fang, dan Huang (2014) 
mengeksplorasi hubungan antara nilai utilitarian, nilai hedonis, resiko yang 
diterima, dan pembelian kembali, menemukan bahwa pembelian kembali secara 
signifikan dipengaruhi oleh ketiganya.  

Jika pelanggan merasakan minat untuk membeli ulang dari layanan yang 
sama, hal itu dikarenakan pelanggan tersebut merasa mendapatkan manfaat 
(value) dari layanan tersebut.  Woodall (2003) mendefinisikan perceived value 
sebagai keseluruhan persepsi personal mengenai sebuah keuntungan yang akan 
didapat oleh pelanggan berkaitan dengan adanya penawaran dari suatu 
perusahaan, dan dapat dicapai dengan mengurangi pengorbanan atau 
memberikan manfaat seperti yang diinginkan oleh pelanggan. Buttle (2009) 
menyatakan value adalah persepsi pelanggan tentang keseimbangan antara 
manfaat yang diterima dengan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan 
manfaat tersebut. Kotler dan Keller (2015) menyatakan customer perceived value 
adalah perbedaan antara evaluasi perspektif pelanggan terhadap semua 
keuntungan (benefits) dan keseluruhan biaya dan dibandingkan dengan alternatif 
yang ada.  

Holt (2003) menyatakan untuk membangun hubungan dengan pelanggan, 
layanan harus mampu memberikan manfaat kepada konsumen. Layanan yang 
diberikan menciptakan nilai melalui interaksi kepada kosumen dengan cara yang 
menyenangkan serta memberi solusi bagi hidup mereka.  Aaker (2015) 
menyatakan nilai (value) yang dibangun harus melebihi manfaat fungsi, seperti 
manfaat emosional dan sosial. Sheth dkk. (1991) menyatakan dimensi dari 
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perceived value  meliputi functional value, emotional value, social value,  dan 
epistemic value. 

Woodall (2003) membagi 5 dimensi customer value yakni: 
1) Net value for the customer. Nilai pelanggan diperlihatkan pada saat pelanggan 

membuat penilaian mengenai kegunaan dari suatu produk atau layanan 
dengan menghitung atau membandingkan bobot atau kuantitas dari suatu 
manfaat dan pengorbanan.   

2) Derived value for the customer. Nilai pelanggan dikonsepkan sebagai suatu 
manfaat (benefit) yang diperoleh dari pengalaman konsumsi pelanggan.   

3) Marketing value for the customer. Nilai pelanggan dipahami sebagai “atribut- 
atribut produk” dan merupakan strategi yang penting terutama oleh 
perusahaan yang akan masuk ke pasar.   

4) Sale value for the customer.  Nilai pelanggan dirasakan sebagai pengurangan 
pengorbanan atau harga yang terjangkau. Hal ini berarti harga yang 
terjangkau adalah harga yang relatif rendah dalam lingkungan yang 
kompetitif (pasar), dan dapat dipandang sebagai nilai pertukaran yang sesuai.   

5) Rational value for the customer. Nilai pelanggan yang mengkombinasikan nilai 
pertukaran (exchange value) dengan nilai intrinsik (intrinsic value). 
Bergantung dengan pertimbangan akan manfaat atau atribut yang diterima 
dari suatu layanan. 
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BAB XV 

SERVICE PROFIT CHAIN 

 
 
 
 

15.1. Definisi  

Service Profit Chain merupakan model yang dikembangkan oleh Hesket, 
dkk (1997) yang menjelaskan hubungan antara kepuasan karyawan melalui 
peningkatan kualitas layanan internal dan profitabilitas perusahaan melalui 
pengembangan loyalitas pelanggan dimana loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh 
kepuasan pelanggan dan penyampaian kualitas layanan eksternal. Model tersebut 
juga memaparkan pentingnya pengelolaan kualitas layanan internal sebagai dasar 
bagi kesuksesan bisnis jasa dalam mempertahankan eksistensinya. Kepuasan 
karyawan didapatkan dari desain pekerja dan tempat kerja yang memfasilitasi 
kualitas jasa internal. Rekrutment, pelatihan dan kompensasi karyawan juga 
merupakan kontributor utama bagi terciptanya kualitas jasa internal. 

Proposisi yang dibangun oleh hesket dkk (1997)  adalah Laba  (profit) dan 
pertumbuhan (revenue growth) dipengaruhi oleh loyalitas pelanggan. Kesetiaan 
(loyalitas) adalah akibat langsung dari kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 
sebagian besar dipengaruhi oleh nilai layanan yang diberikan kepada pelanggan. 
Nilai dibuat oleh karyawan yang puas, loyal, dan produktif. Kepuasan karyawan, 
pada gilirannya, terutama berasal dari layanan dan kebijakan dukungan 
berkualitas tinggi yang memungkinkan karyawan memberikan hasil kepada 
pelanggan. 

 

 
Gambar Service Profit Chains, Heskett dkk (1997) 

 
Berdasarkan gambar diatas menunjukkan Critical Success Factors (CSF) 

dari konsep service profit chain adalah kepuasan karyawan, karena tanpa 
kepuasan karyawan maka karyawan tidak akan mampu memberikan nilai bagi 
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pelanggan. Teori ini menekankan, bahwa keuntungan dan pertumbuhan suatu 
organisasi pertama kali ditentukan oleh kualitas layanan internal terhadap para 
karyawannya. Kualitas layanan internal menjadi titik pangkal dalam mata rantai 
revenue dan pertumbuhan bisnis dari organisasi. Kualitas layanan internal yang 
baik akan menentukan kepuasan karyawan, selanjutnya karyawan akan 
memberikan layanan nilai yang tinggi (kualitas layanan eksternal) kepada 
pelanggan, kemudian pelanggan akan memperoleh kepuasan dan menjadikan 
pelanggan loyal, dan akhirnya berdampak pada profitabilitas dan pertumbuhan 
bisnis organisasi, sehingga keberlangsungan bisnis dimasa depan akan lebih 
terjamin. 

 

 
 
Jain dan Gupta (2004) menyebutkan bahwa kualitas layanan telah diakui 

sebagai alat strategis untuk mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan 
kinerja bisnis. Kualitas layanan internal memiliki dampak langsung terhadap 
kepuasan karyawan dan sebaliknya, jika kualitas layanan internal rendah 
kepuasan karyawan juga akan rendah.Di sisi lain, jika karyawan mempunyai 
kepuasan yang tinggi, hal ini disebabkan karena adanya kualitas layanan internal 
yang baik. untuk memastikan karyawan memberikan kualitas layanan perusahaan 
perlu menyediakan sumber daya yang diperlukan Schneider dan White (2004).  

Menurut Hallowel, et.all (1996), sebelum organisasi memperbaiki kualitas 
layanan eksternal, perusahaan harus terlebih dahulu melayani kebutuhan 
organisasi secara internal, yakni para karyawan. Layanan internal merupakan 
layanan yang disediakan antar departemen yang berbeda dalam organisasi. 
Pelanggan internal adalah karyawan-karyawan dari unit kerja yang lain dalam 
suatu perusahaan yang membutuhkan layanan yang dihasilkan oleh unit kerja 
tertentu dalam perusahaan tersebut.  

Biasanya, setiap akhir tahun, perusahaan melakukan employee satisfaction 
survey atau survey kepuasan karyawan. Survey kepuasan karyawan penting 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan karyawan dalam 
lingkungan kerja dari waktu ke waktu. Tanpa happy employees, sebuah perusahaan 
akan sulit untuk membangun kinerja yang cemerlang dan mampu memuaskan 
pelanggannya. Dengan melihat value chain, maka dapat kita ketahui bahwa 
karyawan bagian customers service (sebagai ujung tombak dalam melayani 
pelanggan) tidak akan mungkin bisa memberikan pelayanan excellence apabila 
karyawan tersebut tidak dilayani dengan baik oleh rekannya (pada rantai 
sebelumnya). Hubungan setiap rantai nilai didalam perusahaan haruslah 
excellence, apabila menginginkan output yang dirasakan pelanggan excellence. Jadi 
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rantai berikutnya dari suatu rantai nilai merupakan customer dari rantai 
sebelumnya, dan harus mendapatkan service excellent. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara efektifitas pelatihan 
karyawan dengan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Garvin (1988) 
melakukan penelitian tentang kualitas layanan eksternal pada industri 
manufaktur. Dia berkesimpulan bahwa peran kualitas layanan internal penting 
bagi kualitas layanan eksternal. Zeithaml (1990) menyatakan bahwa kualitas 
eksternal merupakan implikasi penting dari kualitas layanan internal.  
 
15.2. Kualitas Layanan Internal (Internal Service Quality)  

Layanan internal didefinisikan sebagai layanan yang dirancang, diproduksi 
dan dikirim dari satu unit atau karyawan ke unit dan karyawan lain di dalam 
organisasi. Bandingkan dengan layanan eksternal, layanan ini tidak akan diberikan 
secara langsung kepada pelanggan eksternal, namun akan mendukung 
departemen atau karyawan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya dan 
melayani pelanggan mereka yang mungkin berisi pelanggan internal dan 
eksternal.  

Stauss (1995) menyatakan bahwa kisaran operasi internal mencakup 
layanan kebersihan dan kumpulan layanan yang lebih kompleks dari departemen 
manajemen, pemasaran, atau litbang sumber daya manusia. Menurut stauss 
(1995) Klasifikasi layanan internal ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas 
empat pertanyaan berikut: (1) Bisakah semua jenis layanan internal ditafsirkan 
sebagai hubungan pelanggan internal? (2) Kerangka kerja jenis apa yang 
dilakukan oleh berbagai jenis kebutuhan layanan internal untuk mendorong 
orientasi pelanggan internal? (3) Mungkinkah menerapkan instrumen dan metode 
manajemen mutu berorientasi pelanggan ke jenis layanan yang berbeda dengan 
cara yang sama? (4) Masalah dan risiko apa yang mungkin dihadapi perusahaan 
jika mematuhi orientasi pelanggan yang ketat untuk jenis layanan yang berbeda? 

Salah satu penelitian paling awal tentang definisi konsep layanan internal 
dilakukan oleh Sayles (1964). Dalam temuannya, Sayles mengklasifikasikan 
layanan internal dengan membedakan hubungan internal unit. Berdasarkan 
analisis penelitiannya yang luas, dia membedakan "hubungan internal organisasi" 
menjadi dua jenis: hubungan alur kerja dan hubungan layanan. Jenis pertama, 
hubungan alur kerja, adalah proses operasi yang paling mendasar di perusahaan. 
Alur kerja berisi berbagai aktivitas serial yang akan diproses oleh unit organisasi 
atau karyawan yang berbeda. Semua tahapan pada alur kerja itu tetap dan tidak 
bisa diubah posisi mereka., kinerja dan ketepatan waktu satu tahap akan sangat 
mempengaruhi tahap selanjutnya, begitu juga keseluruhan alur kerja. Satu sisi lain, 
hubungan layanan menunjukkan interaksi antara satu unit dan beberapa unit 
organisasi lainnya. 

Selanjutnya Davis (1992) mengembangkan temuan sebagai dasar 
klasifikasi dalam menentukan tipe layanan internal. Davis membagi jenis layanan 
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internal menjadi tiga jenis yakni (1) workflow (2) Support and advice services and 
(3) audit and evaluative service 
 

 
Gambar Types of Internal Service, Davis (1992) 

 
"Hubungan Workflow" cocok untuk sebagian besar jenis operasi layanan 

internal. Ini merupakan interaksi antara semua unit yang terkait dengan alur kerja. 
Pada tahap operasi layanan ini, setiap tahap bisa dimulai, hanya jika tahap 
sebelumnya sudah selesai. Karena karakter hubungan alur kerja ini, konflik sering 
terjadi pada setiap tahap. Pelanggan internal akan menjadi tidak puas karena 
rendahnya kualitas layanan yang diberikan oleh unit sebelum dia dalam 
prosesnya.  

Jenis "Support and advice services" jauh lebih rumit, karena lebih sering 
sulit mengenali pelanggan internal. Paraskevas (2001) menemukan bahwa 
pemasok layanan internal di industry hotel menghadapi pelanggan internal yang 
berbeda. Lebih sering mereka harus mengirimkan layanan mereka ke lebih dari 
satu unit pada waktu yang sama. Di sini menunjukkan masalah bagi pemasok 
layanan internal, karena pelanggan internal mereka dari berbagai departemen 
akan mengharapkan kinerja yang berbeda.  

Dalam semua sistem penyampaian layanan, karyawan dipandang sebagai 
bagian dari rantai pelanggan yang dimulai dengan pemasok eksternal dan diakhiri 
dengan pelanggan eksternal. Semua pertukaran yang terjadi dalam rantai ini 
dianggap sebagai antarmuka pemasok-pelanggan, dengan masing-masing 
departemen menjadi pelanggan departemen yang mendahuluinya dan pemasok 
departemen yang mengikuti rantai. Paraskevas (2001) menggambarkan rantai 
layanan hotel.  Contoh gambar dibawah menunjukkan rantai layanan internal 
dapat dibagi menjadi: (1) food stores ± kitchen (food production) ± restaurant 
(food service); (2) maintenance ± housekeeping ± front office; (3) points of sale 
(POS) ± front office (night audit) ± accounting (internal audit); and 4 receiver ± 
storeroom ± accounting (accounts payable). 



   Pemasaran Jasa 

 

- 213 - 

 
Gambar Internal service chains, Praskevas, 2001 

 
Pandangan berbeda dari pemasok dan pelanggan internal, yang 

berhubungan langsung dalam proses pemberian layanan dan beberapa yang 
memberikan layanan dukungan untuk proses pemberian layanan, tampaknya 
terkait erat dengan konsep rantai nilai (Porter, 1985). Bagian dari rantai layanan 
antara pemasok eksternal dan pelanggan eksternal dapat didefinisikan sebagai `` 
rantai layanan internal ''. Orientasi pelanggan yang sukses harus merupakan 
pendekatan terpadu yang diterapkan di sepanjang keseluruhan rantai layanan 
dengan mempertimbangkan kebutuhan, kewajiban timbal balik dan kepuasan 
pelanggan internal maupun eksternal. 

Jenis hubungan layanan internal terakhir disebut hubungan audit atau 
evaluatif yang berisi tanggung jawab audit atau evaluatif interaksi pelanggan 
internal dan pemasok layanan internal (Davis 1992). Dalam hubungan ini, 
pemasok layanan internal (misalnya departemen audit) memiliki fungsi untuk 
mengevaluasi atau mengaudit kinerja atau keluaran pelanggan internal mereka 
(misalnya departemen yang diaudit). Secara teoritis, hubungan atau interaksi ini 
dibangun untuk membantu pelanggan internal memperbaiki kinerjanya. 
Berdasarkan penilaian, pemasok layanan internal akan dapat memberikan 
nasehat dan menunjukkan kemungkinan perbaikan kepada pelanggan internal. 
Oleh karena alasan ini, pelanggan internal harus menerima layanan internal 
semacam ini yang ditawarkan oleh pemasok layanan untuk mendapatkan 
perbaikan.  

Namun, kenyataannya biasanya bertentangan dengan ini, karena 
kerjasama tidak mudah diatur. Dari perspektif pelanggan internal, mereka 
mengharapkan untuk menghindari hukuman lebih dari sekedar menerima 
nasehat. Metode audit atau evaluasi yang digunakan oleh pemasok layanan 
internal adalah bahwa mereka akan membandingkan kinerja atau keluaran 
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dengan standar. Jika mendapatkan laporan penilaian negatif, pelanggan internal 
akan menghadapi teknanan stres atau bahkan dihukum.  
 
15.3. Service Marketing Triangle 

Kotler dan Armstrong (1991) menggambarkan hubungan dan keterkaitan 
dengan sebuah segitiga yang mewakili hubungan antara perusahaan bisnis, 
karyawan dan pelanggan. Segitiga berisi tiga jenis kegiatan pemasaran jasa yang 
dapat diimplementasikan oleh perusahaan bisnis agar sukses.  Dari gambar 
tersebut terlihat bahwa semua bagian harus dapat memberi service excellence, 
sehingga akan terjalin hubungan yang excellence yang dirasakan oleh semuanya. 
Karyawan harus memberikan service excellence kepada customernya (baik 
internal maupun eksternal) dan perusahaan harus memberikan service excellence 
kepada karyawan dalam bentuk gaji, fasilitas, penghargaan, keamanan, 
pengembangan, nilai, visi, strategi, dsb. Perusahaan dapat juga memberikan 
sesuatu yang excellen kepada pelanggan dalam bentuk iklan-iklan di media untuk 
membuat pelanggan bangga dan program-program hadiah. Pelayanan pada 
pelanggan, rekan sekerja dan mitra kerja dengan sebaik-baiknya harus menjadi 
sikap mental yang penting untuk ditumbuhkan pada setiap karyawan, termasuk 
pimpinan. 

 

 
Gambar Service Marketing Triangle 

 
1. Pemasaran eksternal: "menetapkan janji" 

Jenis pertama adalah pemasaran eksternal yang berfokus pada 
membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan eksternal. Beberapa 
kegiatan pemasaran tradisional, seperti strategi penetapan harga, kegiatan 
promosi dan segala jenis komunikasi dengan pelanggan eksternal perusahaan, 
diterapkan untuk menarik pelanggan dan mendapat perhatian pasar. Pada tahap 
ini, perusahaan akan "menetapkan janji" kepada pelanggan eksternal untuk 
mendapatkan kemungkinan layanan pengiriman. 
 
2. Pemasaran interaktif: “mengantarkan janji” 

Jenis pemasaran kedua adalah pemasaran interaktif menggambarkan saat 
interaksi antara karyawan lini depan dan pelanggan eksternal (Grönroos, 1985). 
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Interaksi semacam ini juga didefinisikan oleh banyak penulis (Paraskevas 2001; 
Bitner et al 1990; Surorenant & Solomon 1987) sebagai pertemuan layanan di 
mana karyawan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan tersebut 
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal. Mereka berpendapat bahwa 
karyawan lini depan yang memiliki kontak langsung dengan pelanggan eksternal 
memainkan peran yang sangat penting dalam pertemuan layanan ini, karena 
setiap kegagalan dari karyawan akan menyebabkan kerugian pelanggan eksternal. 
Lebih jauh lagi, efek dari dua kegiatan pemasaran lainnya akan mengalami 
kerusakan signifikan. 
 
3. Pemasaran internal: "mengaktifkan janji" 

Jenis terakhir dalam segitiga pemasaran layanan disebut pemasaran 
internal, yaitu pemasaran untuk membangun hubungan antara perusahaan dan 
karyawannya. Ini melibatkan pelatihan, motivasi, kerja sama tim dan komunikasi 
internal. Konsep pelanggan internal pertama kali diperkenalkan oleh Sasser dan 
Arbeit (1976). Dia menyatakan bahwa pemasaran internal dapat dianggap sebagai 
pendekatan yang melibatkan filosofi pemasaran tradisional untuk membangun 
dan memperbaiki hubungan pemasaran internal. Pelanggan internal didefinisikan 
sebagai departemen atau karyawan yang menerima layanan internal dari 
departemen pendukung lain. Seperti pelanggan eksternal, kepuasan pelanggan 
internal dipengaruhi oleh kualitas layanan internal (Gremler dkk, 1994). 

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penulis (misalnya George, 1997; 
Berry 1981) menyarankan agar perusahaan memperlakukan karyawan mereka 
seperti mereka memperlakukan pelanggan mereka. Berry (1981) 
menggambarkan sebagai berikut…. melihat karyawan sebagai pelanggan internal, 
melihat pekerjaan sebagai produk internal, dan kemudian berusaha menawarkan 
produk internal yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan internal ini 
sambil menangani tujuan organisasi. 

Cowell (1984) menyatakan bahwa pemasaran internal juga dapat 
digunakan sebagai alat manajemen untuk memotivasi karyawan dalam 
mengadopsi kesadaran pelanggan internal dan orientasi layanan, sehingga 
perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif untuk memenuhi 
persyaratan dan harapan dari pelanggan eksternal.  Berdasarkan temuan tersebut, 
penerapan pemasaran internal adalah untuk mengenali pemasok layanan internal 
dan pelanggan internal, dan untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Ide ini 
didukung oleh Quester dan Kelly (1995) yang menyatakan bahwa interaksi 
karyawan - pelanggan berpengaruh kuat terhadap kepuasan pelanggan eksternal. 
Sehingga terciptanya kesadaran pelanggan antar karyawan sangat dibutuhkan. 
Ballantyne dkk. (1995) menggambarkan perusahaan sebagai pasar internal 
dimana manajemen harus berusaha memenuhi persyaratan dan harapan 
karyawan melalui kegiatan pemasaran internal. Perbandingan beberapa 
pemahaman tentang pemasaran internal ditunjukkan pada Tabel  di bawah ini. 
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Penulis Konsep pemasaran internal 
George (1997) "Dengan memuaskan kebutuhan personel kontak 

publik, perusahaan meningkatkan kemampuannya 
untuk memuaskan kebutuhan pelanggannya. Dengan 
demikian untuk melayani kebutuhan pasar, 
perusahaan harus terlebih dahulu melayani 
kebutuhan pasar internalnya. " 

Berry (1984) "Kita bisa memikirkan pemasaran internal karena 
memandang karyawan sebagai pelanggan internal, 
melihat pekerjaan sebagai produk internal, dan 
kemudian berusaha menawarkan produk internal 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
pelanggan internal ini sambil menangani tujuan 
organisasi." 

   Grönroos 
(1985) 

"Konsep pemasaran internal - sebagai pelengkap 
konsep pemasaran tradisional - berpendapat bahwa 
pasar internal organisasi dapat dipengaruhi paling 
efektif dan karenanya dimotivasi oleh kesadaran 
pelanggan, orientasi pasar dan pemikiran penjualan 
oleh internal pemasaran - seperti pendekatan dan 
dengan menerapkan aktivitas pemasaran seperti 
internal. " 

Johnson et al 
(1986) 

"Upaya perusahaan jasa untuk menyediakan semua 
anggota organisasi dengan pemahaman yang jelas 
tentang misi dan tujuan perusahaan dan dengan 
pelatihan, motivasi, dan evaluasi untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan." 

Bekkers and  
Van Hasstrecht 

(1993)  
 

Membangun orientasi pelanggan antar karyawan 
dengan pelatihan dan motivasi baik customer contact 
maupun support staff untuk bekerja sebagai tim. 

 
Dari perbedaan pengertian pemasaran internal di atas, tiga poin dapat 

disimpulkan. Pertama-tama, pemasaran internal adalah filosofi manajemen bahwa 
karyawan harus diperlakukan sebagai pelanggan internal. Kedua, pemasaran 
internal adalah pendekatan manajemen untuk menciptakan kesadaran pelanggan 
di antara karyawan melalui pelatihan dan motivasi. Akhirnya, memenuhi 
persyaratan atau fokus pada kepuasan internal merupakan elemen terpenting 
dalam pemasaran internal, karena merupakan prasyarat kepuasan pelanggan 
eksternal. 

Selain itu, George (1990) dan Grönroos (1985) mengemukakan bahwa 
pemasaran internal harus dianggap sebagai filosofi jangka panjang untuk motivasi 
dan dukungan. Schneider dan Bowen (1985) berpendapat bahwa kinerja 
karyawan yang berkualitas didasarkan pada sumber daya yang diperlukan oleh 
perusahaan. Kurangnya dukungan administratif dan logistik dari perusahaan akan 
secara langsung merusak kinerja dan kepuasan para karyawan. Untuk itu 
perusahaan harus memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan sama 
dengan cara perusahaan  memperlakukan pelanggan eksternal.  Perusahaan juga 
harus menciptakan iklim pelayanan dengan membangun sistem komunikasi dan 
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proses penyampaian layanan yang efisien. Pelayanan internal berkualitas tinggi 
harus dihargai dalam hal pelayanan prima. 

Bruhn (2003) menyatakan bahwa pemasar terbaik menggunakan 
pemasaran internal sebagai pendekatan untuk menarik, mengembangkan, 
memotivasi dan mempertahankan karyawan berkualitas di perusahaan. Strategi 
pemasaran internal terdiri dari tujuh elemen berikut. (1) Kompetisi untuk orang-
orang berbakat dan terampil dan menempatkan orang yang tepat ke tempat kerja 
yang tepat; (2) menawarkan kepada karyawan sebuah visi yang memberi mereka 
makna dan tujuan pekerjaan mereka; (3) Melengkapi mereka dengan 
keterampilan dan kemampuan yang sesuai melalui pelatihan; (4) mendorong 
mereka untuk menerapkan kerja sama tim sehingga mereka bisa saling mengenal 
satu sama lain serta saling berbagi pengetahuan; (5) memberi mereka kebebasan 
untuk mengembangkan potensinya masing-masing (6) memotivasi karyawan 
melalui pengukuran dan penghargaan;  (7) cobalah untuk mendengar dan belajar 
dari karyawan terus-menerus 
 
15.4. Membangun Manajemen Layanan Berorientasi Pelanggan 

Internal  
Strategi fokus berorientasi pelanggan telah banyak digunakan oleh 

sejumlah besar perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan 
mereka. Karena semakin banyak perusahaan menyadari bahwa mereka harus 
memperlakukan karyawan mereka sama dengan pelanggan eksternal, pendekatan 
berorientasi pelanggan internal sekarang menjadi salah satu alat yang paling 
berguna bagi manajemen untuk menarik, mengembangkan, memberi motif dan 
mempertahankan karyawan berkualitas di dalam organisasi (2003).  Reynoso dan 
Moores (1995) menggambarkan sebuah pendekatan enam tahap untuk 
membangun orientasi pelanggan internal di seluruh organisasi layanan yakni  

 
Gambar Proses Orientasi Pelanggan Internal 

(A). menciptakan kesadaran internal 
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Auty & Long (1999) menyatakan bahwa manajemen harus menciptakan 
filosofi pelayanan internal di seluruh organisasi dengan menawarkan pelatihan 
yang tepat kepada semua karyawan yang berpartisipasi dalam rantai layanan. 
Melalui pelatihan karyawan akan sadar harapan dan kebijakan layanan internal 
perusahaan 
 
(B). mengidentifikasi pelanggan dan pemasok internal 

Ratcliffe-Smith dan Brooks (1993) menyarankan bahwa konsep operasi 
berikutnya tidak hanya membantu karyawan untuk mengetahui pelanggan 
internal merek melainkan juga  menggambarkan jaringan hubungan layanan 
internal yang lebih kompleks.  Teknik blueprint layanan internal disarankan oleh 
Shostack (1984) untuk menganalisis interaksi layanan internal dalam organisasi, 
untuk mengidentifikasi semua pelanggan internal dan pemasok layanan internal 
pada rantai layanan. Rantai layanan internal di beberapa organisasi besar bisa 
sangat panjang dan dikombinasikan dengan beberapa interaksi rumit antara 
pemasok dan pelanggan internal yang berbeda. Schneider dan Bowen (1985) 
berpendapat bahwa sangat penting untuk menghilangkan kompleksitas dari cetak 
biru rantai layanan internal. Interaksi layanan harus ditunjukkan pada cetak biru 
layanan internal dan sebisa mungkin disederhanakan agar dapat membantu 
manajemen dalam membuat strategi layanan internal bagi karyawan 

 
(C). Mengidentifikasi harapan pelanggan internal 

Setelah mengidentifikasi rantai layanan internal dan hubungan pelanggan 
serta pemasok internal, selanjutnya pemasok layanan internal harus mampu 
mengidentifikasi dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan pelanggan layanan 
internal mereka. Meskipun strategi fokus pelanggan eksternal dapat 
diimplementasikan sebagai dasar untuk membangun rantai layanan internal, 
namun perbedaan besar antara harapan pelanggan internal dan eksternal. 
Akibatnya, perbedaan tersebut dapat membuat pemasok layanan internal tidak 
sepenuhnya memahami jenis layanan yang harus mereka kirim ke pelanggan 
layanan internal tahap berikutnya. Terkadang, perbedaan pemahaman itu malah 
bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini akan merusak keefektifan sistem 
penyampaian layanan, menurunkan kepuasan pelanggan layanan internal dan 
akhirnya menurunkan kepuasan pelanggan eksternal.  

Walaupun begitu harapan dan kebutuhan pelanggan eksternal bisa 
dipelajari oleh pemasok layanan internal. Selanjutnya, pemasok layanan internal 
harus memperhatikan perubahan harapan dan kebutuhan pelanggan layanan 
internal mereka, karena peningkatan harapan dan kebutuhan pelanggan eksternal 
berubah sepanjang waktu, perubahan ini secara langsung akan mempengaruhi 
persyaratan pelanggan layanan internal, bahkan mempengaruhi keseluruhan 
rantai layanan internal. Akibatnya, pemantauan perubahan persyaratan pelanggan 
internal adalah cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 
pelanggan internal secara tepat dan tetap memberikan layanan internal 
berkualitas tinggi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan internal mereka. 
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(D). Mengkomunikasikan harapan kepada pemasok internal  
Komunikasi Internal memainkan peran yang sangat penting dalam 

pemberian layanan internal. Untuk meminimalkan kegagalan layanan dan 
menghilangkan hambatan, pelanggan internal harus lebih aktif dalam melakukan 
komunikasi internal. Situasi ini akan menawarkan kemungkinan perbaikan. 
Karena hanya pelanggan internal  yang tahu persis apa yang benar-benar mereka 
butuhkan, mereka harus mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan mereka 
kepada pemasok layanan internal mereka. Mendengarkan dan berkomunikasi 
sangat penting bagi pelanggan internal dan penyedia layanan internal untuk saling 
mengenal dan saling memahami kemampuan dan harapan masing-masing. Satu 
sisi lain, sistem komunikasi internal yang tepat dan efektif dapat menghindari 
situasi dimana penyedia layanan internal memenuhi persyaratan pelanggan 
internal mereka. Akibatnya, proses pelayanan internal akan lebih efektif dan dapat 
mengurangi biaya operasional. 

Kegagalan komunikasi sering terjadi di tingkat manajer, kesalahpahaman 
atau hambatan akan terjadi, karena manajer kadang tidak sepenuhnya mengerti 
jenis layanan internal yang ingin diterima oleh karyawannya dan produk/layanan 
apa yang dapat diberikan oleh karyawannya. Singkatnya, komunikasi internal 
harus dilaksanakan di antara pelanggan internal, pemasok layanan internal 
terkait. Mereka harus berpartisipasi dalam pembahasan rencana, proses, dan 
solusi masalah dan sebagainya. 
 
(E). Perubahan proses untuk memberikan tingkat layanan yang dibutuhkan  

Karakteristik pelanggan internal berbeda dengan pelanggan eksternal. 
Seringkali pelanggan internal tidak memiliki kemungkinan untuk memilih layanan 
yang diterima dari pemasok layanan internal mereka. Untuk itu pemasok layanan 
internal harus lebih proaktif memikirkan perbaikan layanan internal dan harus 
siap menyesuaikan layanan internal dalam rangka kebutuhan pelanggan 
eksternal. Berdasarkan komunikasi dengan pelanggan internal, reaksi cepat 
perubahan yang diperlukan pada rantai layanan internal akan membantu 
departemen pelanggan internal mereka untuk tetap memuaskan pelanggan 
eksternal dan internal secara terus menerus. Sangat penting untuk 
memperhatikan bahwa kedua belah pihak dalam pertemuan layanan ini harus 
dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan agar tidak kehilangan tujuan 
untuk memenuhi persyaratan pelanggan internal. Kesalahan dalam merespon 
perubahan akan secara langsung atau tidak langsung menyebabkan inefisiensi dan 
merusak kepuasan pelanggan eksternal. 
 
(F). Pengukuran kualitas layanan internal 

Pengukuran kualitas layanan terutama berfokus pada pemenuhan dan 
melampaui harapan pelanggan eksternal. Metode ini juga dapat 
diimplementasikan untuk mengevaluasi kualitas layanan secara internal. Berbagai 
penulis telah melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dimensi kualitas 
layanan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan. Di antara 
peneliti tersebut, Parasuraman dkk (1985) telah mengidentifikasi sepuluh kriteria 
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asli berdasarkan penelitian pada berbagai jenis layanan. SERVQUAL telah banyak 
digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kualitas layanan.  

Zeithaml dkk (1990) mengemukakan bahwa dengan melakukan adaptasi 
SERVQUAL yang tepat, perusahaan akan mampu mengklarifikasi kualitas layanan 
internal yang disampaikan antar departemen dan divisi. Berdasarkan temuan 
Zeithaml et al. (1990) dan Reynoso & Moores (1995) menyatakan bahwa 
dimungkinkan untuk menggunakan kemampuan transfer SERVQUAL sebagai 
pendekatan untuk mengukur kualitas layanan internal. Dalam sebuah studi 
tentang layanan internal di sebuah hotel bintang empat, Reynoso & Moores (1995) 
mengidentifikasi sembilan dimensi kualitas layanan internal yang berbeda dari 
sepuluh di SEVRQUAL. Menurut layanan spesifik di hotel, dimensi layanan internal 
baru telah diidentifikasi untuk mengukur layanan internal yang diterima oleh 
departemen, misalnya pelayan, dapur, penerima tamu dan pembersih kamar. 
Penggunaan SERVQUAL juga telah diusulkan oleh Lings & Brooks (1998) yang 
berpendapat bahwa layanan yang ditransfer dari penyedia layanan internal ke 
pelanggan internal dapat diukur dengan penerapan SERVQUAL yang sesuai. 
Mereka juga menyarankan menggunakan SERVQUAL untuk menguji efektivitas 
pemasaran internal. Bandingkan dengan sepuluh dimensi SERVQUAL asli, mereka 
mengganti "berwujud" dan "Keamanan" dengan "pengambilan keputusan 
proaktif", dan "perhatian terhadap detail" yang dianggap lebih bermakna bagi 
pelanggan internal daripada yang asli. Dalam karya selanjutnya, Brooks dkk. 
mengusulkan "kepemimpinan" sebagai satu dimensi kualitas layanan internal. 

 
Tabel Comparison with SERVQUAL 

 SERVQUAL 
(1985) 

Reynoso dan 
Moores (1995) 

Lings dan 
Brooks (1998) 

Brooks dkk 
(1999) 

Internal 
Service 
Quality 
dimension 

Tangible  
Reliability 
Credibility  
Security  
Competence  
Courtesy  
Communication  
Access   
Understanding the 
customer 

Tangible 
Reliability 
Promptness 
Confidentially 
Professionalism 
Helpfulness 
Communication 
Consideration  
Preparedness 

Reliability  
Responsivenes 
Credibility 
Competence 
Courtesy 
Communication 
Access Proactive 
D/M 
Understanding 
the customer 
Attention to 
detail 

Reliability 
Responsivenes 
Credibility 
Competence 
Courtesy 
Communication 
Access 
Leadership 
Understanding 
the customer 
Attention to 
detail 

 
Sembilan dimensi layanan yang diidentifikasi oleh Reynoso & Moores 

(1995) memberikan ruang lingkup kegiatan internal yang lebih sesuai antara 
pelanggan internal dan penyedia layanan internal di dalam organisasi layanan. 
Dimensi ini menggambarkan kualitas layanan yang diharapkan pelanggan internal 
dari penyedia layanan internal mereka.  

1. Helpfulness : bersedia membantu dan bermain kerja tim;  
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2. Timeliness : respon cepat dan cepat, kemampuan untuk mengirimkan 
layanan yang diminta pada waktunya;  

3. Communication: mendengar dengan hati-hati dan mengirimkan informasi 
yang diperlukan. Platform untuk pertukaran informasi. Kemampuan untuk 
memahami permintaan pelanggan internal dan tetap 
menginformasikannya;  

4. Tangibles : penampilan fasilitas fisik, peralatan, dokumen, dan bahan 
komunikasi dan personil;  

5. Reliability: kemampuan untuk menyediakan layanan internal yang 
dijanjikan 

6.  Profesionalism : keterampilan teknis, pengetahuan dan pengalaman yang 
dibutuhkan untuk menyediakan layanan internal;  

7. Confidentiality : kemampuan untuk menangani informasi rahasia. 
8. Preparedness :  siap memberikan informasi, pengetahuan dan materi.  
9. Consideration bisa dipercaya. Jujur kepada pelanggan internal. 

 

 
Gambar  Pengelompokan Dimensi Kualitas Layanan Internal 

 
15.5. Service Recovery 

Ketika sesuatu yang salah terjadi, sebenarnya perusahaan memiliki 
kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan cepat 
dan murah hati untuk melakukan hal yang benar dan menyenangkan pelanggan.  
Cara tersebut kita namakan pemilihan layanan (Service Recovery). Pemulihan 
layanan didefinisikan sebagai tindakan spesifik yang perlu dilakukan oleh 
organisasi untuk memastikan bahwa pelanggan  mendapatkan solusi  setelah 
terjadi kegagalan layanan yang menyebabkan mereka kecewa atau tidak puas. 

Zemke dan Bell (2000) menyebutkan bahwa Service Recovery merupakan 
suatu hasil pemikiran, rencana, dan proses untuk menebus kekecewaan pelanggan 
menjadi puas terhadap organisasi setelah pelayanan yang diberikan mengalami 
masalah (kegagalan). Reichheld & Sasser (1990) menganjurkan perusahaan jasa 
harus membuat rencana pemulihan layanan untuk memperbaiki kegagalan 
layanan agar pelanggan tidak berpindah ke perusahaan lain. Hart dkk (1990) 
menyatakan bahwa pemulihan layanan yang berhasil bahkan dapat membuat 
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pelanggan menjadi lebih puas dan loyal dibandingkan mereka menerima layanan 
yang benar (standar).  

Pandangan ini juga didukung oleh Reichheld (1996) yang berpendapat 
bahwa retensi pelanggan melalui pemulihan layanan yang efektif dapat 
menghasilkan keuntungan yang signifikan. Bowen dan Johnston (1999) 
berpendapat bahwa manajemen memiliki tanggung jawab terhadap pemulihan 
layanan internal, karena manajemen telah merancang proses layanan (baik untuk 
karyawan dan pelanggan), sistem pemberian layanan, dan memasukkan karyawan 
ke tempat kerja. Karyawan, misalnya front-line, cukup sering bertugas untuk 
memulihkan kegagalan layanan yang dilakukan oleh unit departemen lain atau 
proses produksi layanan yang tidak efisien. 

Bitner dkk (1990) mengemukakan ada empat elemen kunci yang harus 
dipertimbangkan perusahaan untuk keberhasilan pemulihan layanan eksternal 
yakni : pengakuan, penjelasan, permintaan maaf dan kompensasi. Selain itu untuk 
mengimbangi reaksi negatif pelanggan perusahaan perlu melakukan beberapa hal 
seperti penggantian dan pengembalian dana, dan pemberian diskon serta 
intervensi, respon dan reaksi manajemen dalam pemulihan layanan seperti 
permintaan maaf dan pengakuan kegagalan layanan, berkomunikasi dengan baik 
kepada pelanggan. 

Ron Kaufman (2012) pakar service memberikan teknik service recovery 
yakni "S E R V I C E" 
1. Say You’re Sorry (katakan Anda meminta maaf dengan tulus). Satu 

permintaan maaf yang jujur dan tulus dapat meningkatkan loyalitas 
pelanggan. 

2. Expedite Solutions (Solusi yang cepat). Semakin cepat memperbaiki masalah 
pelanggan akan semakin baik Biaya kehilangan pelanggan jangka panjang 
jauh lebih besar dari  biaya perbaikan kerusakan yang dikeluarkan. 

3. Respond to the Customer (berikan Respond yang hangat kepada pelanggan, 
berempatilah). Luangkan waktu untuk berempati. Dengarkan keluhan 
pelanggan. Jaga hubungan dengan pelanggan dan jangan lupa untuk berterima 
kasih kepada pelanggan secara pribadi dengan menggunakan catatan ataupun 
hadiah kecil yang menyenangkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. 

4. Victory (Beri kemenangan untuk pelanggan). Berikan lebih dari yang 
diharapkan pelanggan (diskon, layanan tambahan, upgrade pelayanan, dll. 
Lakukan dengan cepat! Tidak ada loyalitas diperoleh melalui syarat yang ribet 
dan waktu yang bertele-tele. 

5. Implement Improvements (implementasikan perbaikannya) Belajar dari 
kesalahan untuk meningkatkan pelayanan Anda. 

6. Communicate Results (sebarkan hasil dari service recovery yang telah 
dilakukan).  Berikan informasi yang lengkap tentang konsekuensi dan 
perbaikan agar setiap orang dapat belajar dari apa yang telah terjadi. 

7. Extend the Outcome (Perpanjang tindakan perbaikannya). Terus layani 
pelanggan walaupun mereka sudah berhenti mengeluh. Tetap berhubungan 
hingga pelanggan datang kembali dan loyalitas mereka terjaga. 
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Menurut Magnini dkk (2007) service recovery tidak bisa terjadi di segala 
situasi misalnya 
(1) Efektifitas akan berkurang bila pelanggan tersebut pernah mengalami 

kegagalan sebelumnya (apalagi bila kegagalan tersebut adalah kegagalan 
yang sama).  

(2) Efektifitas akan Berkurang untuk kegagalan besar. Sama saja untuk pelanggan 
yang lama maupun baru. 

(3) Efektifitas akan bertambah bila pelanggan mempercayai bahwa kegagalan 
tersebut adalah di luar kontrol kita. 

(4) Efektifitas akan bertambah bila persepsi pelanggan adalah bahwa kegagalan 
itu adalah kegagalan yang tidak dapat diduga. 
 

Internal service recovery 

Banyak peneliti (mis. Berry, 1991; Gronroos, 1984; Bowen dan Johnston, 
1999; Michel et al., 2009) menyarankan bahwa karyawan harus dipandang sebagai 
pelanggan internal. Inti dari ide ini adalah kebutuhan mutlak untuk memahami 
dan mengatasi kebutuhan dan harapan pelanggan internal, jika manajemen ingin 
mereka memberikan tingkat layanan yang baik (Reynoso dan Moores, 1995; 
Bowen dan Johnston, 1999). 

Mengapa karyawan sebagai pelanggan internal perlu diperhatikan ? 
Shostack (1984) berpendapat bahwa kegagalan layanan biasanya hasil dari titik-
titik kegagalan dalam proses pengiriman layanan dan upaya pemulihan 
memerlukan intervensi karyawan untuk mengakomodasi dan mempertahankan 
pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa keluhan yang diterima disebabkan 
oleh keengganan karyawan untuk merespons kegagalan layanan (Bitner dkk, 
1990). 

Kegagalan pengiriman layanan terutama berfokus pada personel garis 
depan (biasanya perwakilan layanan pelanggan) dengan pekerjaan sehari-hari 
menangani pengaduan  pelanggan (Johnston dan Michel, 2008). Mereka sebagian 
besar bertanggung jawab atas pengalaman layanan pelanggan (Van Dun et al., 
2012). Fakta-fakta ini menunjukkan peran penting yang dimainkan karyawan lini 
depan dalam kepuasan pelanggan (Keiningham et al., 2006; Helms dan Mayo, 
2008) serta manajemen hubungan pelanggan (Frenkel et al., 1998; Mukherjee dan 
Malhotra, 2009). Van Dun et al., (2012) menyatakan kegagalan meruapakan 
refleksi dari stres tingkat tinggi dan kinerja organisasi yang buruk. 

 Dengan demikian, pemulihan karyawan tidak dapat diabaikan karena 
dapat membantu karyawan untuk mengatasi ketidakberdayaan dan perasaan 
negatif seperti,  stress gelisah / jengkel, merasa tidak berdaya dan frustrasi. Hal ini 
akan merusak kinerja para karyawan tersebut dan akhirnya menciptakan 
pelanggan eksternal yang tidak puas. Dengan menganalisis data kegagalan secara 
sistematis memungkinkan manajer untuk memprioritaskan upaya dan sumber 
daya pemulihan proses mereka  serta membantu karyawan untuk belajar dari 
kegagalan dan menghindari kegagalan tersebut di masa depan. (Stauss dan Seidel, 
2005).  



Bab XV: Service Profit Chain 

 

- 224 - 

Menurut Bowen dan Johnston (1999) Pemulihan karyawan yang efektif 
juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka di tempat kerja, berfikir positif.  
karyawan akan merasa didukung, dipercaya, lebih berkonsentrasi pada pekerjaan 
masa depan dan menjadi lebih loyal terhadap perusahaan. Selanjutnya karyawan 
akan memenuhi kebutuhan pelanggan dan dapat membantu mengubah pelanggan 
yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas atau loyal (Bowen dan Lawler, 1995, 
Hocutt dan Stone, 1998; Miller et al., 2000) 

Layanan internal memberikan kemungkinan untuk mendesain ulang dan 
memperbaiki sistem produksi layanan, dalam hal meningkatkan efisiensi dan 
menurunkan biaya operasional. Langkah efektif diperlukan respon cepat 
manajemen dan karyawan terkait, menganalisis alasan kegagalan layanan, 
mendengar dari saran pelanggan internal untuk menemukan solusi kemudian 
melakukan Restrukturisasi layanan, mendesain ulang proses dan memberikan 
reward bagi karyawan yang memberi kontribusi terhadap perbaikan.  

 
15.6. Kerangka Pasar Internal/Pasar Eksternal (IM/EM) 

Kerangka pasar internal/pasar eksternal (IM/EM) dirancang untuk 
mengatasi masalah mengapa organisasi "menggunakan atau menghindari pasar 
"(Lusch et al 1992), yaitu menyelidiki apakah rumah tangga atau organisasi akan 
memenuhi kebutuhannya dengan penciptaan nilai internal atau berusaha 
memenuhi kebutuhan ini melalui pasar eksternal Kerangka ini dikembangkan 
dengan menggunakan metode kualitatif dan sintesis dari literatur dari berbagai 
disiplin ilmu yang telah memperhatikan keputusan pasar internal / eksternal. 
Seperti SERVQUAL, kerangka kerja IM / EM memiliki akar yang kualitatif, namun 
perkembangannya dapat dilihat secara konseptual sebagai berikut: 
 

Tabel Perbandingan SERVQUAL dan kerangka kerja IM / EM 
Topic SERVQUAL IM/EM framework 

Tujuan 
Pertanyaan  

Apa itu kualitas layanan? Mengapa orang 
menggunakan atau 
menghindari pasar? 

Fungsi Mengukur konstruk Membuat model suatu 
keputusan 

Jangka waktu Pasca pembelian Pra-pembelian 
Orientasi Manajerial Pelanggan 
Foundasi  Empirik Konseptual 

Sumber: Brown and Bond, 1995 

 
Kerangka kerja IM/EM memberikan perspektif konseptual untuk 

memahami pentingnya kualitas layanan terhadap pilihan pembelian konsumen. 
Lusch dkk (1992) mengidentifikasi 7 variabel kunci dalam IM/EM framework 
yakni : 

1) Kapasitas keahlian (Expertise capacity) : keterampilan atau pengetahuan 
berkenaan dengan pertukaran yang ada.  

2) Kapasitas sumber daya (Resource capacity) : tingkat sumber daya yang 
dimiliki atau tersedia.  
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3) Kapasitas waktu  (time capacity) : waktu yang tersedia untuk dihabiskan 
untuk melakukan layanan atau pertukaran.  

4) Imbalan ekonomi (Economic rewards) : keuntungan finansial atau 
kerugian dari pertukaran.  

5) Imbalan psikis (Psychic rewards) : penghargaan non-ekonomi, termasuk 
tingkat kepuasan, kenikmatan, kepuasan, atau kebahagiaan yang dikaitkan 
dengan pertukaran internal atau eksternal.  

6) Kepercayaan (trust): kepercayaan atau kepastian mengenai pertukaran.  
7) Kontrol (control): kemampuan relatif untuk menahan diri dalam hasil 

pertukaran. 
 

15.7. Sistem Manajemen Mutu Internal 

Konsep kualitas pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh 
perusahaan Jepang pada tahun 1970an. Konsep kualitas mengandung dua aspek: 
di satu sisi, kualitasnya harus diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan 
pelanggan. Satu sisi lain, perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan dari 
kualitas produknya. Para manajer juga percaya bahwa biaya kualitas cacat, terkait 
dengan perubahan, kekurangan, revisi dan penundaan sangat penting, seperti 
biaya menjaga persediaan keamanan yang besar (Bergman & Klefsjö 2003). 
Konsep kualitas berubah dari waktu ke waktu. Ada berbagai definisi yang datang 
dari pemahaman tentang penggunaannya dan makna. Definisi internasional yang 
diberikan oleh ISO 9000: 2000 mendefinisikan kualitas sebagai "sejauh mana 
seperangkat karakteristik inheren memenuhi persyaratan, yaitu kebutuhan atau 
harapan yang dinyatakan, umumnya tersirat atau wajib". 

Namun, di dunia bisnis saat ini, tidak ada konsep kualitas tunggal yang 
dapat diterima, karena sangat bergantung pada perbedaan pemahaman tentang 
berbagai perusahaan dan organisasi. Pada prinsipnya, kualitas produk dan 
layanan dapat diukur dan didefinisikan oleh lima pendekatan: berbasis 
transenden, berbasis produk, berbasis pengguna, berbasis manufaktur dan 
berbasis nilai (Garvin 1988). Definisi modern tentang kualitas produk dan layanan 
sebagian besar didasarkan pada harapan dan pengalaman pelanggan internal 
maupun eksternal. Ini sama dengan gagasan dasar strategi berorientasi pelanggan 
yang berfokus pada membangun dan memelihara hubungan baik dengan 
pelanggan eksternal dan menyediakan lingkungan kerja yang nyaman bagi 
pelanggan internal. Akibatnya, produk dan layanan dengan kualitas terbaik akan 
sepenuhnya dan memuaskan pengguna yang terdiri dari pelanggan internal dan 
eksternal. 

Bergman & Klefsjö (2003), menjelaskan konsep kualitas sebagai berikut: 
(...) Mutu berarti memuaskan, dan sebaiknya melebihi, kebutuhan dan harapan 
pelanggan. Konsep ini berisi dua elemen yang terpisah. Unsur pertama 
menunjukkan bahwa faktor terpenting dan juga faktor dasar produk dan layanan 
harus bebas dari cacat. Yang lain menyebutkan bahwa kebutuhan dan harapan 
pelanggan harus terpenuhi. Ide mereka menunjukkan secara khusus bahwa 
kualitas harus ditingkatkan dengan menambahkan nilai pada produk dan layanan 
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agar dapat memuaskan pelanggan sehingga perusahaan dapat menciptakan 
keunggulan kompetitif. Jika perusahaan dapat mengelola daya tawar konsumen 
yang terus meningkat, perusahaan akan lebih kompetitif dari pesaingnya. Itu 
berarti lebih banyak pelanggan yang puas dan loyal menghasilkan lebih banyak 
keuntungan bagi perusahaan. 

Konsep Total Quality Management (TQM) pertama kali diperkenalkan 
pada tahun 1980an, yang ditujukan untuk kebutuhan dan kepuasan pelanggan. 
Memenuhi kebutuhan pelanggan telah menjadi tujuan utama organisasi layanan. 
Namun, kepuasan karyawan hanya mendapat sedikit perhatian. Saat ini Fokus 
TQM adalah kepuasan pelanggan yang dicapai dengan adopsi orientasi pelanggan. 
Semakin banyak organisasi jasa menyadari bahwa kepuasan karyawan terkait erat 
dengan kepuasan pelanggan. Pendekatan karyawan sebagai pelanggan internal. 
berarti Manajemen kualitas berorientasi pelanggan internal. Hal ini  adalah 
instrumen yang bertujuan untuk kepuasan pelanggan internal melalui desain, 
pengembangan dan pengiriman kualitas layanan internal kepada pelanggan 
internal.  

Konsep Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) menempatkan 
pemahaman tentang kualitas ini secara konkret. Menurut konsep MBNQA, nilai inti 
manajemen kualitas terdiri dari (a) kualitas berbasis pelanggan; (b) 
kepemimpinan; (c) perbaikan terus-menerus; (d) partisipasi dan pengembangan 
karyawan; (e) respon cepat; (f) desain kualitas dan pencegahan; (g) pandangan 
jarak jauh; (h) manajemen secara nyata; (i) pengembangan kemitraan; (j) 
tanggung jawab perusahaan dan kewarganegaraan. 
 
15.8. Hubungan Kualitas Pelayanan dan SDM 

Iklim pelayanan didefinisikan sebagai persepsi karyawan bahwa (a) 
praktik dan prosedur di tempat untuk memfasilitasi penyampaian layanan yang 
terbaik, dan (b) manajemen memberi penghargaan, dukungan, dan layanan 
terbaik yang diharapkan. Persepsi karyawan terhadap iklim pelayanan organisasi 
berkorelasi positif dengan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan. Artiya 
Ketika organisasi memiliki orientasi layanan yang kuat kepada karyawan, 
pelanggan melaporkan lebih banyak pengalaman layanan positif.  

Studi Schneider dan Bowen (1993) menunjukkan hubungan kualitas 
layanan dan SDM di organisasi layanan, tidak seperti organisasi manufaktur biasa, 
hanya memiliki batas yang tipis antara karyawan dan pelanggan mereka. Intinya 
adalah tentang kedekatan psikologis dan fisik yang dilakukan sebelumnya. Karena 
karyawan dan konsumen sering bekerja untuk saling bertemu, saling berinteraksi, 
dan apa yang dialami karyawan dalam pekerjaan mereka akan ditransmisikan ke 
konsumen. Iklim perusahaan harus menekankan kualitas layanan di seluruh 
organisasi, tidak hanya bagi karyawan yang terlibat secara langsung dengan 
pelanggan.Karena layanan diproduksi dan dikonsumsi bersamaan, tidak mungkin 
melakukan pemeriksaan kualitas setelah produksi untuk memastikan standar. 
Lingkungan kerja kualitas layanan secara keseluruhan perlu ditingkatkan. 
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Penekanan total pada kualitas tidak hanya fokus pada pelanggan namun juga 
berfokus pada berkualitas layanan SDM di seluruh organisasi.  
 

Tabel Dimensi Hubungan SDM dan Kualitas Pelayanan 
 Dimensi SDM 
Fasilitas Kerja (work 
facilitation)  

atribut organisasi dan pekerjaan yang memfasilitasi 
atau menghambat kinerja tugas (mis., "Kondisi di 
pekerjaan saya tidak memungkinkan orang mencapai 
tujuan kerja mereka"). 

Pengawasan 
(supervisi) 

perilaku pengawasan seperti memberi umpan balik, 
membangun bonus reward, dan berbagi informasi 
(misalnya, "Supervisor saya bekerja dengan 
menggunakan penghargaan yang mereka miliki (pujian, 
penilaian kinerja) untuk memberi tahu orang-orang 
ketika karyawan telah memberikan yang terbaik untuk 
pekerjaan 

Fasilitas Karir 
Organisasi 
(Organizational 
Career Facilitation) 

Praktik organisasi mengenai pertumbuhan dan 
pengembangan karir karyawan (misalnya, "Organisasi 
memberikan informasi dan konseling tentang karir 
saya"). 

Status Organisasi 
(Organizational 
Status) 

karyawan percaya bahwa organisasi memiliki reputasi 
positif (misalnya, "Orang-orang di luar [organisasi] 
berpikir bahwa orang-orang yang bekerja di sini adalah 
orang-orang dengan kualitas tinggi"). 

Sosialisasi Karyawan 
Baru (Socialization) 

Praktik organisasi terkait orientasi karyawan baru 
(Orang-orang yang mendapatkan pekerjaan 
mendapatkan pelatihan khusus yang membantu 
mereka memulai pekerjaannya). 

 SERVICE CLIMATE DIMENSIONS 
Perilaku Manajerial 
(Managerial 
Behavior) 

Perilaku manajer cabang mengenai perencanaan, 
pengorganisasian, dan layanan (misalnya, "Manajer 
cabang menentukan standar kualitas layanan 
pelanggan yang baik").  

Dukungan Sistem 
(Systems Support) 

Dukungan layanan pemasaran, personalia, dan operasi 
/ sistem layanan (misalnya "Manajemen bank 
memastikan setiap cabang memiliki staf yang 
memadai").  

Perhatian Pelanggan 
/ Retensi (Customer 
Attention/Retention) 

Perilaku di cabang menunjukkan pentingnya pelanggan 
ke cabang (mis.Saat pelanggan mencoba menutup akun 
mereka, tidak ada yang benar-benar mencoba untuk 
mempertahankannya" [skor balik]). 

Dukungan Logistik 
(Logistics Support) 

ketersediaan peralatan yang diperlukan untuk 
memberikan layanan (mis., "Peralatan dan mesin di 
cabang diservis dengan baik dan jarang rusak"). 

 SERVICE EXPERIENCE DIMENSIONS 
Kesopanan/ 
Kompetensi  
(Courtesy/Competen
cy) 

Perilaku yang menunjukkan kepada pelanggan tentang 
keperdulian staf (mis. karyawan sangat peduli dengan 
pelanggan) 
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Utilitas / Keamanan 
(Utility/Security) 

perasaan pelanggan bahwa perusahaan akan menjamin 
keamanan layanan yang diperlukan (pelanggan merasa 
aman)   

Staf yang Cukup 
(Adequate Staff) 

jumlah karyawan yang cukup memadai untuk 
pelayanan pelanggan  

Moral Karyawan 
(Employee Morale) 

persepsi moral karyawan yang baik (Karyawan jarang 
mengeluh tentang cabang" [skordi balik]). *  

Administrasi Cabang 
(Branch 
Administration) 

Kemudahaan dan kecepatan administrasi dalam 
pengelolaan layanan  

 ORGANIZATIONAL CLIMATE DIMENSIONS 
Tema lingkungan 
Environmental 
themes 

Dua tema berkaitan dengan lingkungan yang lebih luas, 
atau dengan organisasi dan perusahaan yang lebih 
besar dimana masing-masing dari tiga organisasi 
merupakan bagiannya. 

Coordination themes Tema koordinasi - lima tema yang mengacu pada 
perencanaan, peraturan dan pedoman yang mengatur 
pekerjaan, dan semua jenis komunikasi (di dalam 
kelompok kerja, antara unit dan tingkatan, dan antara 
entitas internal dan eksternal).  

Interpersonal 
relationship themes 

Tema hubungan interpersonal - tiga tema yang 
berhubungan dengan hubungan supervisor-bawahan 
serta rekan kerja dan hubungan antardepartemen.  

Service themes Tema layanan - lima tema mengenai proses pelayanan, 
keunggulan layanan, permintaan dan tanggapan 
terhadap pendapat pelanggan, dan penekanan pada 
layanan di dalam lokasi dan di dalam perusahaan besar. 

Tema sumber daya 
manusia (Human 
resources themes) 

Tiga belas tema yang berkaitan dengan segala macam 
masalah HRM (kualitas staf baru, pelatihan, tingkat 
kepegawaian, keadilan penghargaan, omset karyawan, 
pengembangan karir, keamanan kerja, kebijakan 
penilaian kinerja dan praktik, umpan balik, dan 
sebagainya)  

Tema sumber daya 
lainnya (Other 
resource themes) 

lima tema yang membahas jenis sumber daya lainnya 
seperti peralatan, kondisi kantor dan fasilitas, otomasi, 
persediaan, dan anggaran 
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BAB XVI 

IMPROVING QUALITY  

IN SERVICES MARKETING 

 
 
 
16.1. Pendahuluan  

Tantangan manajemen bisnis jasa dimulai dengan desain. Bisnis jasa tidak 
akan bertahan lama jika penawaran itu sendiri cacat. Dalam mendesain suatu 
layanan, manajer harus melihat dari berbagai perspektif, serta fokus pada 
pengalaman yang ingin dimiliki pelanggan. Pelanggan akan membandingkan 
penawaran perusahaan anda dengan pesaing Tim manajemen Anda harus benar-
benar jelas tentang atribut layanan yang akan ditawarkan mampu bersaing. 
Keunggulan layanan bisnis pilih bisa berdasarkan kenyamanan, harga, kecepatan, 
kecepatan, keamanan atau lainnya.  

Untuk membuat penawaran layanan yang sukses, perusahaan perlu 
menentukan atribut mana yang menjadi target untuk keunggulan dan mana yang 
menargetkan kinerja yang lebih rendah. Pilihan-pilihan ini didasarkan oleh 
kebutuhan pelanggan. Manajer harus menemukan kepentingan relatif yang 
diberikan pelanggan pada atribut dan kemudian mencocokkan investasi dalam 
keunggulan dengan prioritas tersebut. Oleh karenanya penting untuk 
mengidentifikasi segmen pelanggan dalam hal preferensi atribut. Setelah segmen 
pelanggan yang menarik ditemukan, perusahaan dapat merancang penawaran 
baru atau mengubah yang sudah ada untuk disesuaikan dengan preferensi segmen 
itu. biasanya kinerja layanan yang lebih rendah dalam satu dimensi mendorong 
kinerja yang lebih baik di dimensi lain. 

Dalam bisnis jasa, perusahaan harus memikirkan dengan seksama 
bagaimana keunggulan akan dibayar. Harus ada mekanisme pendanaan untuk 
memungkinkan perusahaan mengalahkan pesaing dalam atribut yang telah 
dipilih. Mengurangi biaya dan waktu layanan serta menciptakan layanan bernilai 
tambah adalah hal yang paling disukai konsumen.  

Problemnya adal meningkatkan kualitas layanan memiliki konsekuensi 
pendanaan, Pendekatan klasik untuk mendanai sesuatu yang bernilai adalah 
meminta pelanggan membayarnya, namun sering kali bentuk pembayaran ini 
kurang disukai pelanggan. Sebagian besar daya tarik Starbucks adalah bahwa 
pelanggan dapat berlama-lama di lingkungan kedai kopi. Bayangkan jika harus 
membayar Starbucks berdasarkan waktu dan kursinya. cara yang lebih baik untuk 
mendanai suasana adalah dengan mengenakan biaya lebih untuk kopi. 

Salah satu hal yang sering dilakukan adalah melakukan program Do it Your 
Self. Perusahaan harus menciptakan situasi di mana pelanggan akan lebih memilih 
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kemampuan do-it-yourself daripada alternatif layanan lengkap yang tersedia. 
Sebagai contoh Maskapai melakukan kios check-in penerbangan, seraya 
menghemat biaya tenaga kerja mereka juga memotong waktu layanan dan 
meningkatkan pengalaman pelanggan. Apa pun mekanisme pendanaan yang 
digunakan untuk menutup biaya keunggulan, hal yang perlu dipertimbangkan 
adalah ketika suatu layanan yang dianggap gratis tiba-tiba memiliki biaya akan 
memunculkan ketidaksenangan pelanggan dan berefek berpindahnya pelanggan 
ke pesaing. Karenanya desain penawaran pelayanan perlu dianalisis dengan 
cermat 
 
16.2. Konsep Kualitas Pemasaran Jasa  

Menurut Ballantyne, Christopher Dan Payne (1994) Pergerakan kualitas 
layanan mendapatkan momentum yang lambat di awal tahun 1980an. Kualitas 
layanan menjadi agenda utama pemasaran jasa sejak tahun 1990an hal ini 
tercermin dari spesialisasi jurnal profesional, {Managing Service Quality, 
diluncurkan pada tahun 1990); isu khusus jurnal akademis pada layanan quality 
seperti The Intemational Joumal of Service Industry yang membahas isu khusus 
manajemen pada tahun 1993 tentang Kemajuan Penelitian Kualitas Pelayanan ; 
lokakarya dengan tema manajemen mutu dalam pelayanan seperti yang 
dijalankan setiap tahun, sejak tahun 1991, oleh European Institute for Advanced 
Studies in Management (EIASM); konfrensi Internasional dua tahunan melalui 
Quality in Services Symposium (QUIS) diluncurkan pada tahun 1988 oleh 
University of Karlstad di Swedia dan Arizona State University dan terakhir 
dipegang di St John's University, New York pada tahun 1994 dan pembentukan 
gabungan kelompok akademik dan profesional, seperti International Service 
Quality Association di New York pada tahun 1991.  

Isu kualitas layanan merupakan salah satu daya tarik penting bagi 
pemasar. Penelitian mendukung pandangan kualitas yang berfokus pada 
pelanggan adalah dimensi strategis yang penting. Studi Buzzell and Gale (1987) 
menyimpulkan: "Dalam jangka panjang, satu faktor terpenting yang 
mempengaruhi kinerja unit bisnis dan persaingan adalah kualitas produk dan 
layanannya. Hasil penelitian Allio dan Patten (1991) menunjukkan bahwa 
penyedia layanan berkualitas tinggi memperoleh rata-rata pengembalian investasi 
delapan persen di atas layanan berkualitas rendah. 

Salah satu fitur yang paling menonjol dari Total Quality Management 
(TQM) bagaimana organisasi untuk bekerja sama untuk meningkatkan kualitas 
dan produktivitas. Kualitas menjadi konsep integrasi antara orientasi produksi 
dan orientasi pemasaran (Gummesson 1988). Hal ini terutama terjadi di sektor 
jasa dimana produksi, pengiriman dan konsumsi bisa terjadi secara simultan. 
Menurut (Gronroos 1993) Konsep kualitas adalah kecocokan antara apa yang 
pelanggan harapkan dan apa mereka mengalami. Ketidakcocokan antara 
keduanya adalah 'quality gap'. Seperti yang dirasakan, kualitas selalu merupakan 
penilaian oleh pelanggan, apapun pelanggan pikirkan adalah kenyataan. Dengan 
demikian, kualitas adalah apa pun yang pelanggan katakan. Tujuan manajemen 
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kualitas layanan adalah untuk mempersempit kesenjangan kualitas. Ini tidak 
hanya memudahkan untuk mendapatkan pelanggan, tapi menjaga mereka agar 
tidak beralih ke pesaing.  

Penelitian kesenjangan kualitas antara harapan layanan pelanggan dan 
pengalaman layanan diprakarsai oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985, 
1988, 1991). kekurangan dan kesulitannya adalah pelanggan terus-menerus 
mengalami dan mengevaluasi layanan. Begitu ada sesuatu yang 'diperbaiki' atau 
'diperbaiki', masalah layanan penting lainnya akan muncul secara alami. Menurut 
Gronros (1984) Kualitas layanan dirasakan secara pribadi oleh setiap pelanggan.  
Pengalaman pelayanan pada gilirannya dipengaruhi oleh : 
(a)  Apa yang pelanggan dapatkan sebagai hasil interaksi antara pembeli dan 

penjual (kualitas teknis) seperti aspek fisik pegawai, aspek fisik perusahaan, 
peralatan, fasilitas, kenyamanan, keahlian dan pengetahuan. 

(b) Bagaimana pembeli dan penjual berinteraksi dalam setiap pertemuan layanan 
(kualitas fungsional) seperti Keramahan dan kesopanan, Kesabaran dan 
pengertian, Kecepatan dan ketepatan, Komunikasi petugas, kemudahan untuk 
dihubungi. 

 
16.3. Manajemen Kualitas dan Proses dalam Layanan 

Dalam Total Quality Management (TQM) kita menemukan struktur untuk 
merencanakan dan mengenalkan jenisnya serta mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan perubahan yang perlu dilakukan untuk memenuhi sasaran 
mutu. Mengklarifikasi ekspektasi pelanggan dari sudut pandang berbasis pasar 
terbantu dengan konsep value chain pelanggan. Rantai nilai pelanggan adalah 
rangkaian (atau keterkaitan) barang yang dilakukan pelanggan dengan produk 
atau layanan yang menghasilkan nilai bagi pelanggan tersebut.  Penawaran 
perusahaan adalah masukan ke pelanggan rantai nilai (Porter 1985). Pola aktivitas 
pelanggan diwakili oleh tautan di rantai.  

 

 
Gambar Porter Value Chain 

 
Istilah 'Rantai Nilai' digunakan oleh Michael Porter dalam bukunya 

"Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance" (1985). 

https://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwictcDq2q7ZAhUGipQKHd67BSwQjRwIBw&url=http://caca-e-supriana.blogspot.com/2015/09/sistem-informasi-porters-value-chain.html&psig=AOvVaw0ZZZr2jSeQsCcRDMzumG7U&ust=1519017354202524
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Analisis rantai nilai menggambarkan kegiatan organisasi dalam melakukan dan 
menghubungkan ke posisi organisasi yang kompetitif. Porter membedakan antara 
kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama secara langsung 
berkaitan dengan penciptaan atau pengiriman produk atau layanan. Kegiatan ini 
dapat dikelompokkan menjadi lima bidang utama: logistik masuk, operasi, logistik 
keluar, pemasaran dan penjualan, dan layanan. Masing-masing kegiatan utama 
terkait untuk mendukung kegiatan yang membantu untuk meningkatkan 
efektivitas atau efisiensi. Ada empat bidang utama kegiatan dukungan: pengadaan, 
pengembangan teknologi (termasuk Research & Development), manajemen 
sumber daya manusia, dan infrastruktur (sistem perencanaan, keuangan, kualitas, 
informasi manajemen dll.). 

Istilah "Margin" (batas) menyiratkan bahwa organisasi menyadari margin 
keuntungan yang tergantung pada kemampuan mereka untuk mengelola 
hubungan antara semua kegiatan dalam rantai nilai. Dengan kata lain, organisasi 
ini mampu memberikan produk / layanan dimana pelanggan bersedia untuk 
membayar lebih dari jumlah dari biaya dari semua kegiatan dalam rantai nilai. 
Beberapa pemikiran tentang keterkaitan antara kegiatan: hubungan ini sangat 
penting untuk keberhasilan perusahaan. Keterkaitan yang arus informasi, barang 
dan jasa, serta sistem dan proses untuk menyesuaikan kegiatan. 

Analisis rantai nilai menggambarkan kegiatan di dalam dan di sekitar 
organisasi, dan berkaitan dengan analisis kekuatan kompetitif organisasi. Oleh 
karena itu, evaluasi nilai setiap kegiatan tertentu akan menambah nilai dari 
produk atau jasa organisasi. Ide ini dibangun di atas wawasan bahwa organisasi 
lebih dari sekadar mesin, peralatan, orang dan uang. Hanya jika hal-hal ini diatur 
dalam sistem dan secara sistematis mengaktifkan produksi maka pelanggan akan 
bersedia membayar harga yang menguntungkan organisasi. Porter berpendapat 
bahwa kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu dan untuk mengelola 
hubungan antara kegiatan ini merupakan sumber keunggulan kompetitif. Di 
sebagian besar industri, tidak semua perusahaan melakukan semua kegiatan 
mulai dari desain produk, produksi komponen, dan perakitan akhir untuk 
pengiriman ke pengguna. Paling sering, organisasi adalah elemen dari sistem nilai 
atau rantai pasokan. Oleh karena itu, analisis rantai nilai harus mencakup seluruh 
sistem nilai di mana organisasi beroperasi 
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Dalam sistem nilai secara keseluruhan, hanya ada nilai tertentu dengan 
margin keuntungan yang telah tersedia. Ini adalah perbedaan harga akhir yang 
harus pelanggan bayar dan jumlah semua biaya yang dikeluarkan dengan produksi 
dan pengiriman produk / layanan (misalnya bahan baku, energi dll.). Hal ini 
tergantung pada struktur sistem nilai, bagaimana marjin (yang berkaitan dengan 
keuntungan) ini menyebar di seluruh pemasok, produsen, distributor, pelanggan, 
dan unsur-unsur lain dari sistem nilai. Setiap anggota sistem akan menggunakan 
posisi pasar dan kekuatan negosiasi untuk mendapatkan proporsi yang lebih 
tinggi dari marjin ini. Namun demikian, anggota dari sistem nilai dapat bekerja 
sama untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya mereka dalam rangka 
mencapai total margin yang lebih tinggi untuk kepentingan semua dari mereka. 
 
16.4. Level Diagnostik Desain Sistem Layanan  

Semua elemen layanan perlu dilihat sebagai bagian dari sistem total 
dimana ada tindakan akan cenderung mempengaruhi tindakan lain. Struktur 
sistemik dilihat sebagai multi-sisi manajemen kualitas layanan. Ini memungkinkan 
perusahaan untuk mempertimbangkan masalah layanan pelanggan dari berbagai 
sudut pandang sehingga solusi paling hemat biaya dapat diadopsi. Selain itu 
memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan 'masalah' ini sebagai 
gejala masalah, akar penyebab dan solusi dapat ditemukan di tempat lain dalam 
sistem total. 

Model diagnostik dibangun di atas struktur sistemik dan menunjukkan 
bagaimana organisasi melakukan (re)desain layanan. Riset layanan pelanggan di 
pengaruhi dari empat tingkat diagnostik yakni pengaturan lingkungan, proses, 
desain pekerjaan dan orang-orang.  Ballantyne, Christopher Dan Payne (1994) 
berpendapat bahwa variabilitas proses pelayanan dan tuntutan hasil pada 
dasarnya pendekatan baru untuk pemecahan masalah diagnostik untuk 
'merancang' kualitas perbaikan terus menerus.  Mereka mengidentifikasi empat 
tingkat diagnostik khusus dalam melakukan redesain sistem untuk layanan.  
 
TINGKAT 1: Pengaturan Lingkungan 

Lingkungan di mana pelanggan 'menghadapi' penyedia layanan. Variabel 
'situasional' sering diabaikan. Komponen utama desain lingkungan adalah 
bukanlah aspek fisiknya saja, melainkan aspek  emosional dan psikologis harus 
masuk dalam pengaturan lingkungan. Dengan kata lain, lingkungan 
mempengaruhi perilaku dengan mempengaruhi gambaran makna seorang 
pelanggan dari setting tertentu. Hal Ini termasuk isu orientasi, dimana kita berada, 
ke mana kita pergi, bagaimana segala sesuatu bekerja dan perilaku apa yang 
diharapkan dari kita sebagai pelanggan atau sebagai penyedia layanan. Pertemuan 
dapat dikatakan dalam 'zona interaksi layanan'. Dalam setiap organisasi layanan 
akan ada beberapa zona interaksi layanan, dimana layanan dilihat secara berbeda 
oleh pelanggan. penelitian dan analisis riset pasar untuk Mendefinisikan akses 
kunci zona ini dapat menyediakan kerangka ekspektasi kualitas layanan dan 
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pengalaman pelanggan yang pada gilirannya dapat menyebabkan 'terobosan' 
desain ulang dari zona ini 

 

 
 

 
Gambar: New Apple Store Brussels (from the outside). 

 
 

TINGKAT 2: Proses 
Proses merupakan tulang punggung kinerja marketing dan kualitas 

layanan perusahaan jasa. Proses dukungan layanan dari karyawan yang 
berpengalaman di front office dan informasi secara langsung akan mempengaruhi 
kualitas layanan pelanggan.  Deming sering menyatakan bahwa pekerja tidak 
boleh disalahkan atas kekurangan dalam proses pelayanan. Tanggung jawab 
manajemen adalah mendesain sebuah proses layanan yang mampu menciptakan 
pekerja untuk memberikan kemampuan terbaik. Desain layanan juga harus 
'customer friendly', yaitu: mempersempit jarak antara pekerja dan pelanggan 
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Forced-Path Store Layout                Grid Store Layout 

 
Loop Store Layout                            Straight Store Layout 

 
Angular Store Layout                    Geometric Store Layout 

 
Mixed Store Layout                      Free Flow Store Layout 

 
Sumber: Jaina Rodriguez, The Essential Guide to Retail Store Layouts that Shape the 

Customer Experience,  https://www.smartsheet.com/store-layout 
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TINGKAT 3: Job Design 

Desain Pekerjaan berarti menguraikan tugas, tugas, tanggung jawab, 
kualifikasi, metode, dan hubungan yang diperlukan untuk melakukan serangkaian 
pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, desain pekerjaan mencakup komponen tugas 
dan pola interaksi di antara karyawan, dengan maksud untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi dan kebutuhan sosial dari pemegang pekerjaan. Sebuah 
perusahaan jasa memperoleh reputasinya untuk pelayanan yang baik dengan 
secara konsisten dalam memberikan dan memenuhi harapan pelanggan.  

Layanan yang bervariasi akan membutuhkan tingkat keterampilan dan 
kemampuan yang lebih tinggi serta perhatian personal dari karyawan. Manajemen 
puncak harus memberikan perhatian yang cermat pada proses perekrutan dan 
seleksi, pelatihan, desain pekerjaan, manajemen kinerja, dan komponen lain yang 
membentuk sistem manajemen karyawan. Untuk merancang sistem manajemen 
karyawan yang terintegrasi dengan baik, mulailah dengan dua pertanyaan 
diagnostik sederhana. Pertama: Apa yang membuat karyawan secara wajar dapat 
mencapai keunggulan? Dan kemudian: Apa yang membuat karyawan termotivasi 
untuk mencapai keunggulan? Perusahaan harus merancang Desain pekerjaan 
yang mampu menjawab  kedua pertanyaan diatas. Desain pekerjaan tidak boleh 
kaku dan terlalu banyak. Desain pekerjaan terdiri dari Penyederhanaan Pekerjaan 
(job simplification), Rotasi Pekerjaan (job rotation), Pengayaan Pekerjaan (job 
enrichment), Pembesaran Pekerjaan (job enlargement) 

 

 
 

Penyederhanaan Pekerjaan (job simplification) berarti memecah 
pekerjaan menjadi sub-bagian yang relatif lebih mudah dengan maksud untuk 
meningkatkan produktivitas individu dengan meminimalkan upaya fisik dan 
mental yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang kompleks. 

Rotasi Pekerjaan (job rotation) adalah teknik manajemen di mana seorang 
karyawan digeser dari satu peran pekerjaan ke yang lain, dengan tujuan untuk 
membiasakannya dengan semua vertikal dari suatu organisasi. 

https://businessjargons.com/wp-content/uploads/2016/01/Job-Design.jpg
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Pengayaan Pekerjaan (job enrichment) adalah teknik desain pekerjaan 
yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan di antara karyawan dengan 
mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi kepada mereka 
dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk menggunakan kemampuan 
mereka sepenuhnya. 

Pembesaran Pekerjaan (job enlargement) mengacu pada perluasan 
horisontal pekerjaan di mana semakin banyak kegiatan, dan tugas ditambahkan ke 
lingkup pekerjaan yang ada di tingkat yang sama di organisasi. 
 
TINGKAT 4: Orang-Orang 

Melalui interaksi pelanggan dan staf, produksi layanan dan sistem 
pengiriman ditransformasikan dari sistem statis ke dinamis. Konsep moment of 
truth yang dipopulerkan di SAS Airlines untuk menunjukkan kepada staf 
bagaimana siklus layanan ini adalah rangkaian kritis pertemuan dengan 
pelanggan. Perusahaan harus menempatkan karyawan yang memiliki komptensi 
untuk melayani. Untuk itu perusahan harus melatih dengan baik karyawan yang 
akan terlibat dalam pelayanan baik hard maupun soft kompetensi. 
 

Tabel Diagnosis Desain Layanan 
 

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan mempertajam pemikiran 
manajer di setiap dimensi dan membantu perusahaan mengukur 
seberapa baik model layanan mereka terintegrasi. 

Penawaran Mekanisme Pendanaan 

 Atribut layanan mana 
(kenyamanan? 
Keramahan?) Yang 
ditargetkan perusahaan 
untuk menjadi  keunggulan 
layanan? 

 Mana yang bisa 
dikompromikan untuk 
mencapai keunggulan di 
bidang lain? 

 Bagaimana atribut 
layanannya cocok dengan 
prioritas pelanggan yang 
ditargetkan? 
 

 Apakah pelanggan membayar 
selengkap mungkin? 

 Apakah manfaat operasional 
dapat diperoleh dari fitur 
layanan? 

 Apakah ada manfaat jangka 
panjang untuk fitur layanan saat 
ini? 

 Apakah pelanggan dengan senang 
hati memilih untuk melakukan 
pekerjaan (tanpa iming-iming 
diskon) atau hanya berusaha 
menghindari alternatif yang lebih 
menyedihkan? 

Sistem Manajemen Karyawan Sistem Manajemen Pelanggan 

 Apa yang membuat 
karyawan mampu 
menghasilkan keunggulan? 

 Apa yang membuat mereka 
termotivasi untuk 
menghasilkan keunggulan? 

 Pelanggan mana yang dibidik ke 
dalam operasi ? 

 Apa desain pekerjaan mereka? 
 Apa yang telah dilakukan untuk 

memastikan mereka memiliki 
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 Sudahkah pekerjaan 
dirancang secara realistis, 
dengan pilihan karyawan, 
pelatihan, dan tantangan 
motivasi? 
 

keterampilan untuk melakukan 
pekerjaan itu? 

 Apa yang telah dilakukan untuk 
memastikan mereka ingin 
melakukan pekerjaan itu? 

 Bagaimana mengelola celah 
dalam kinerja mereka? 

Model Layanan Utuh 
 Apakah keputusan yang dibuat dalam satu dimensi didukung 

oleh keputusan yang buat di dimensi lain? 
 Apakah model layanan menciptakan nilai jangka panjang bagi 

pelanggan, karyawan, dan pemegang saham? 
 Seberapa baik ekstensi untuk bisnis inti Anda cocok dengan 

model layanan yang ada? 
 Apakah Anda mencoba menjadi segalanya bagi semua orang — 

atau hal-hal khusus untuk orang-orang tertentu? 
 

Sumber: Frei, 2008, The Four Things a Service Business Must Get Right 

 

16.5. Monitoring Service Quality 

Service Quality Monitoring adalah sebuah sistem yang komprehensive 
untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap kualitas sebuah layanan. 
Service Quality Monitoring adalah faktor kunci untuk pemantauan kualitas yang 
akan memastikan layanan pelanggan tetap kompetitif. Dalam lingkungan yang 
serba kompetitif,  memonitor  kualitas layanan pelanggan merupakan faktor 
penting dalam memelihara loyalitas pelanggan. Perusahaan harus memastikan 
bahwa interaksi pelanggan dengan pelayanan ditangani secara efisien dan 
membuat pelanggan merasa puas. Sayangnya masih banyak banyak perusahaan 
atau organisasi yang masih tidak memantau, mengukur atau bahkan mengelola 
kualitas layanan mereka. 
 
1. Service Quality (ServQual) 
 Service Quality (ServQual) merupakan konsep layanan perusahaan yang 
bisa diandalkan untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.  
ServQual memiliki lima elemen utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, 
Empathy, dan Responsiveness (RATER). Melalui survei, perusahaan meminta 
pelanggan untuk menilai layanan yang disampaikan dibandingkan dengan 
harapan mereka 
 
2. Mystery (silent) shopping  

Mystery shopping (disebut juga mystery customer research) adalah 
kegiatan menjadi pelanggan/pembeli di suatu tempat usaha atau perusahaan 
dengan tujuan melakukan evaluasi secara objektif terhadap layanan di tempat 
usaha atau perusahaan tersebut. Pelaku mystery shopping biasa disebut dengan 
Mystery shopper. Mystery shopper yang sudah dilatih berperan sebagai pelanggan 
untuk menilai proses pelayanan yang diberikan oleh karyawan pada suatu bisnis 
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tertentu. Setelah itu ia akan memberikan laporan dari hasil pengalamannya 
sebagai pelanggan tersebut secara lengkap. ebagai sebuah profesi, mystery 
shopper memiliki kualifikasi khusus sehingga tidak sembarangan orang bisa 
melakukannya dengan baik. Pekerjaan ini tidaklah cocok untuk mereka yang 
sekadar hobi berbelanja. 

5 alasan manfaat Mystery Shopping yakni : 1) Melakukan observasi yang 
akurat. 2) Memberikan perspektif yang netral. 3) Mengetahui kelemahan dan 
kelebihan competitor. 4) Mengetahui reaksi karyawan terhadap pelanggan. 5) 
Melakukan pencegahan terhadap fraud (kecurangan).  
 
3.  Post Service Rating 

Praktik meminta pelanggan untuk menilai layanan tepat setelah 
dikirimkan. Jenis survey ini sering kita jumpai ketika kita selesai menggunakan 
layanan Gojek atau Grab. customer satisfaction survey atau customer experience 
survey banyak digunakan pada model ini. 

 

 
 

4. Follow-Up Survey  
Dengan metode ini perusahaan meminta pelanggan untuk menilai kualitas 

layanan melalui survei email (sering menggunakan Formulir Google atau survey 
monkey). keunggulan Metode ini dibandingkan Post Service Rating   memberi 
pelanggan waktu dan ruang untuk respons yang lebih rinci. Perusahaan dapat 
mengirim jenis survei SERVQUAL, dengan beberapa pertanyaan, bukan satu. 
Kelemahannya, Pelanggan mungkin telah melupakannya sepenuhnya, 
dikawatirkan bias dengan pengalaman lain.  
 
5. In-App Survey 

Survei menggunakan Aplikasi. Dengan survei dalam aplikasi, pertanyaan 
diajukan saat pengunjung ada di situs web atau di aplikasi. Saat ini perusahaan 
banyak bekerjasama dengan  survey Aplikasi sepereti  
Mopinionhttps://mopinion.com/,  Apptentivehttps://www.apptentive.com, 
AppStark www.appstark.com, Doorbellwww.doorbell.io, Helpshift 
www.helpshift.com, Instabug www.instabug.com, HelpStack www.helpstack.io, 
UserVoice www.uservoice.com, Survey Monkey www.surveymonkey.com, 

https://mopinion.com/
https://www.apptentive.com/
http://www.appstark.com/
http://www.doorbell.io/
http://www.helpshift.com/
http://www.instabug.com/
http://www.helpstack.io/
http://www.uservoice.com/
http://www.surveymonkey.com/
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Survicate www.survicate.com,  Pollfish www.pollfish.com.  Survey Ini bisa menjadi 
satu pertanyaan sederhana - mis. "Bagaimana Anda menilai layanan kami”? " atau 
“”seberapa besar anda mau merekomendasi brand kami ke keluarga dan teman 
anda? 
 
6. Customer Effort Score 

Skor Upaya Pelanggan adalah cara sederhana untuk mengukur perasaan 
pelanggan tentang upaya yang diperlukan bagi mereka untuk berinteraksi dengan 
tim layanan perusahaan. Ide Customer Effort Score berasal dari buku The Effortless 
Experience: Conquering the New Battleground for Customer Loyalty karya 
Matthew Dixon , Nick Toman , Rick DeLisi. Untuk mengukur Skor Upaya Pelanggan, 
perusahaan cukup mengajukan pertanyaan kepada pelanggan misalnya "seberapa 
mudah untuk berurusan dengan perusahaan kami hari ini?" Atau "seberapa 
mudah untuk mendapatkan bantuan yang Anda inginkan hari ini? hasil Customer 
Effort Score adalah persentase orang yang mengatakan "mudah" dikurangi 
persentase orang yang mengatakan "sulit". 

 

 
 

Misalkan 1000 pelanggan menjawab pertanyaan 700 mengatakan 
'mudah,' 200 mengatakan 'sulit' dan sisanya tidak menyatakan pendapat atau 
mengatakan tidak. Untuk mendapatkan Skor Upaya Pelanggan % mudah-%sulit 
(700/1000 = 0,7) di kurangi ((200/1000 = 0,2) . Berarti skor CES sebesar 0,5 atau 
50% 
 
7. CSAT  

Customer Satisfaction Score (CSAT), merupakan indikator kinerja utama 
yang biasa digunakan untuk melacak seberapa puas pelanggan terhadap produk / 
layanan organisasi. Skor CSAT dinyatakan dalam skala 0 hingga 100 persen. 
Responden menilai kepuasan mereka pada skala 1 hingga 5 (1.Sangat tidak puas  
2.Tidak puas  3.Netral  4.Puas  5.Sangat puas) 

http://www.survicate.com/
http://www.pollfish.com/
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Hanya tanggapan (jawaban) skor 4 (puas) dan 5 (sangat puas) yang 
dimasukkan dalam perhitungan, dua nilai tertinggi pada survei umpan balik 
adalah prediktor paling akurat dari retensi pelanggan. 

(Jumlah pelanggan yang puas (4 dan 5) / Jumlah tanggapan survei) x 100 
=% dari pelanggan yang puas. Misalkan dari 100 responden yang terlibat, jumlah 
responden yang memberikan jawaban 4 dan 5 sebanyak 65 orang,  maka CSAT 
Scorenya adalah 65%. 

CSAT menargetkan reaksi "di sini dan sekarang" (“here and now”) 
terhadap interaksi, produk, atau peristiwa tertentu, tetapi terbatas mengukur 
hubungan pelanggan yang sedang berlangsung dengan perusahaan. CSAT juga 
dapat menggunakan beberapa pertanyaan untuk fokus pada bagian-bagian 
tertentu dari pengalaman pelanggan, misalnya, "Bagaimana Anda menilai 
kepuasan Anda secara keseluruhan dengan layanan telepon yang Anda terima / 
bantuan asisten / pengiriman?" 
 
8. Key Performance Indicator (KPI)  

Nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam 
mencapai tujuan bisnis utama. Organisasi menggunakan KPI untuk mengevaluasi 
keberhasilan mereka dalam mencapai target. Saat ini, Manajemen KPI dapat 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pelaporan dasbor, memberikan 
seluruh kinerja organisasi saat ini. KPI bisa berupa metrics Sales, Marketing, 
Digital Marketing, dll.  Indikator kinerja utama perlu dipantau dan dilaporkan 
secara real-time.KPI Dashboards adalah alat yang sempurna untuk laporan 
pelacakan kinerja karena dapat digunakan untuk menggambarkan secara visual 
kinerja perusahaan, departemen tertentu, atau operasi bisnis utama.  



Bab XVI: Improving Quality in Service Marketing 

 

- 242 - 

 
Marketing Performance Dashboard 

 https://www.klipfolio.com/resources/dashboard-examples/marketing 

 
9. Net Promoter Score 

Net  Promoter Score (NPS) didasarkan pada observasi dasar bahwa 
pelanggan setiap perusahaan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, masing-
masing dengan pola dan perilaku  yang berbeda-beda. setiap kelompok pelanggan 
menunjukkan pola yang berbeda dari perilaku serta respon yang berbeda dari 
sikap.  

1. Promoter (promotor). Orang-orang yang merespon dengan score 9-10, 
pelanggan setia.  Mereka siapa merekomendasi 

2. Passive (pasif). pelanggan yang memberikan merek score 7-8. Mereka 
adalah pelanggan yang puas namun tidak loyal.  

3. Detractor (pencela). Pelanggan yang memberikan score 6-0 
menunjukkan bahwa. Mereka tidak puas, bahkan kecewa dengan 
perusahaan. Biasanya mereka menjelekkan perusahaan ke teman-
teman mereka dan rekan-rekan mereka.  
 
Net Promoter Score (NPS) diperoleh melalui pengurangan jumlah atau 

presentase konsumen promoter (konsumen yang dengan jumlah atau presentase 
konsumen detractor (konsumen yang tidak puas). Semakin besar NPS, akan 
semakin besar pula porsi pelanggan puas “bersih” (net) yang bersedia menjadi 
juru bicara positif suatu merek 
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10. Customer Retention rate (CRR)  
Digunakan untuk mengetahui sejauhmana kesetiaan pelanggan. Tingkat 

retensi pelanggan dihitung dengan melihat persentase pelanggan yang dapat 
diperhitungkan. Pengukuran bisa dilakukan berdasarkan kontrak (langganan) jasa 
yang dilakukan oleh pelanggan. kesulitan metode ini jika perusahaan tidak 
memiliki data pelanggan. 

CRR = jumlah Pelanggan pada awal periode/Jumlah Pelanggan yang tetap 
menjadi pelanggan diakhir periode. Misalkan perusahaan service provider 
internet memiliki pelanggan pada awal periode (Jan-April) sebanyak 5000 
pelanggan, se 
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