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PENGERTIAN JASA 

 Jasa adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lainnya. 

Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan produk fisik, kinerjanya pada dasarnya tidak 

nyata dan biasanya tidak menghasilkan kepemilikan atas faktor-faktor produksi. 

 Jasa adalah 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. 

 

Memahami Sektor Jasa meliputi sebagai berikut: 

 Sektor jasa merupakan bagian dari perekonomian suatu negara yang diwakili oleh 

semua jenis 

 jasa, termasuk yang ditawarkan oleh organisasi pemerintah dan organisasi nirlaba 

 Perusahaan-perusahaan jasa mempunyai ukuran yang beragam mulai dari perusahaan 

 internasional yang sangat besar seperti perusahaan penerbangan, perbankan, asuransi, 

 telekomunikasi, jaringan hotel, dan transportasi angkutan barang hingga berbagai 

jenis bisnis 

 kecil yang dimiliki dan dijalankan secara lokal, termasuk restoran, binatu, taksi, ahli 

mata dll. 

 

Mengapa Mempelajari Manajemen Jasa (Service marketing atau Services Marketing) Service 

is everybody’s business (Henkoff, 1994) istilah service bisa diartikan sebagai “melakukan 

sesuatu bagi orang lain”.  

 Jasa (layanan) memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan produk fisik 

(barang) 

 Jasa (layanan) dapat dimanfaatkan untuk menciptakan differential advantages 

 Sektor jasa berkembang pesat dan berkontribusi bagi perekonomian global 

 Telah terjadi pergeseran paradigma, dari yang semula Goods-Dominant Logic menjadi 

Service-DominanLogic 

Ada tiga padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk istilah service, yakni : jasa, layanan 

dan servis. 

 Sebagai jasa, service umumnya mencerminkan produk tidak berwujud fisik (intangible) 

atau sektor industri spesifik, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi, 

asuransi, perbankan, perhotelan, konstruksi, perdagangan, rekreasi, dst. 
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 Sebagai layanan, istilah service menyiratkan segala sesuatu yang dilakukan pihak tertentu 

(individu maupun kelompok) kepada pihak lain (individu maupun kelompok). Contoh : 

layanan pelanggan (customer service), yang mencakup aktivitas menjawab pertanyaan 

pelanggan, menangani komplain, memproses pesanan, menginstalasi produk, mereparasi 

setiap kerusakan, dst. Servis lebih mengacu konteks reparasi, misalnya servis sepeda 

motor, servis peralatan elektronik, dst. 

 

Lingkup istilah service (Gilmore, 2003) 

1. Service sebagai aktivitas 

 mencakup layanan pelanggan (jasa atau layanan dipandang sebagai fungsi tambahan 

yang melengkapi produk fisik maupun non-fisik),  

 service based activities (seperti perbankan, salon kecantikan, jasa kesehatan, 

akuntansi, dst), 

 added value activities (layanan dijadikan keunggulan kompetitif, seperti keramahan 

dan kesigapan pramugari dalam melayani  para penumpang, fasilitas hotline service 

untuk menginstalasi program perangkat lunak yang disediakan oleh gerai ritel 

komputer, dst. 

2. Service sebagai konsep, bisa berupa: 

 Organisasi (struktur organisasi bisnis maupun nirlaba yang berkecimpung dalam 

sektor jasa, seperti perusahaan asuransi, restoran, rumah sakit, universitas dan bank). 

 Produk inti (output atau keluaran komersial dari sebuah organisasi jasa, seperti 

rekening bank, polis asuransi, atau paket liburan). 

 perluasan produk atau product augmentation (setiap aktivitas tambahan yang 

dirancang untuk memfasilitasi penyampaian produk. Contoh : welcome drink di hotel 

atau kafe). 

 Product support (setiap aktivitas berorientasi pada produk atau pelanggan yang 

berlangsung setelah produk inti disampaikan kepada pelanggan, seperti aktivitas 

pemantauan, reparasi, dan up-dating) 

 Tindakan (model perilaku, seperti memberi saran dan membantu pelanggan). 

 

Karakteristik Jasa 

 Intangibility (tidak bewujud fisik) 

 Inseparibility (produksi/operasi dan konsumsi berlangsung secara simultan) 
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 Heterogenity ( kualitas jasa tergantung pada siapa, kapan dan di mana jasa dihasilkan) 

 Perishability (jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan) 

 Lack of owneship (tidak ada pemilikan penuh atas jasa yang dibayar) 

 

Service-Dominant Logic 

Esensi pemikiran SDL adalah bahwa penyediaan layanan/jasa merupakan tujuan fundamental 

dari pertukaran ekonomi dan pemasaran. Dengan kata lain, individu maupun kelompok 

(organisasi) saling mempertukarkan layanan/jasa. Sementara uang, barang, organisasi dan 

jejaring merupakan perantara (intermediares) atau institusi tambahan (collated institution) 

dalam proses pertukaran layanan/jasa dengan layanan/jasa. 

Layanan/jasa dirumuskan sebagai aplikasi kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) 

terspesialisasi melalui perbuatan/tindakan, proses, dan kinerja demi manfaat bagi entitas 

bersangkutan dan entitas lain. Mencakup fungsi fundamental setiap organisasi bisnis dan 

semua bentuk tawaran pemasaran, termasuk barang fisik. 

 

Pergeseran konseptual dari GDL ke SDL 

Semula menekankan produk berupa barang fisik dengan menekankan fitur spesifik, bergeser 

menjadi fokus pada layanan dengan aspek utama pengalaman dan solusi.  

SDL memandang pelanggan sebagai co-creator of value yang berperan aktif dan bisa 

dilibatkan dalam seluruh rantai proses layanan. 

Sepuluh premis pokok (foundation premises) SDL (Vargo dan Lusch) 

1. Jasa/layanan adalah basis fundamental pertukaran. 

2. Pertukaran tidak langsung (indirect exchange) menyelubungi basis fundamental 

pertukaran. 

3. Barang merupakan mekanisme distribusi bagi penyediaan jasa/layanan. 

4. Operant resources adalah sumber fundamental keunggulan kompetitif. 

5. Semua perekonomian adalah perekonomian jasa/layanan. 

6. Pelanggan selalu berperan sebagai co-creator of value. 

7. Perusahaan tidak dapat menyampaikan nilai (value) secara independen, namun hanya 

bisa menawarkan value propositions. 

8. Service-centric view secara inheren berorientasi pada pelanggan dan bersifat rasional 

9. Semua faktor sosial dan ekonomi adalah resource integrator. 

10. Nilai (value) selalu ditentukan secara unik dan fenomenologik oleh beneficiary. 
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Jasa Internal 

Meliputi berbagai jenis aktivitas, termasuk perekrutan, penerbitan, jasa hukum dan akuntansi, 

administrasi penggajian, kebersihan kantor, pemeliharaan taman, transportasi barang, dan 

banyak tugas lainnya. Dalam jumlah yang makin besar, organisasi memilih untuk 

menyerahkan jasa internal tersebut ke pihak luar yang dapat mengerjakan dengan lebih 

efisien oleh sub-kontraktor spesialis.  

Kekuatan yang menyebabkan Perubahan Manajemen Jasa sebagai berikut: 

 Perubahan pola peraturan pemerintah 

 Pengurangan pembatasan perhimpunan profesional terhadap pemasaran 

 Privatisasi beberapa perusahaan jasa pemerintah dan nirlaba 

 Inovasi teknologi 

 Pertumbuhan jaringan jasa dan waralaba 

 Internasionalisasi dan globalisasi 

Tekanan untuk meningkatkan produktivitas meliputi: 

 Gerakan kualitas jasa 

 Ekspansi bisnis leasing (sewa-beli) dan penyewaan 

 Manufaktur sebagai penyedia jasa 

 Kebutuhan organisasi pemerintah dan nirlaba untuk mencari penghasilan baru 

Perekrutan dan promosi manajer yang inovatif 

Produk : 

Output inti (baik jasa maupun barang) yang dihasilkan suatu perusahaan. 

Barang : 

Objek atau peralatan fisik yang memberikan manfaat bagi pelanggan melalui kepemilikan 

atau penggunaannya.  

Perbedaan Dasar antara Barang dan Jasa sebagai berikut: 

 Pelanggan tidak memperoleh kepemilikan atas jasa 

 Produk jasa tidak berwujud 

 Pelanggan lebih terlibat dalam proses produksi 

 Orang lain dapat menjadi bagian dari produk 

 Adanya keragaman yang lebih besar dalam input dan output operasional 

 Banyak jasa sulit dievaluasi pelanggan 

 Umumnya tidak mempunyai persediaan 

 Faktor waktu relatif lebih penting 

 Sistem pemberian dapat menggunakan saluran fisik maupun elektronik 
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Manajemen Jasa Terpadu : 

Perencanaan dan pelaksanaan terkoordinasi kegiatan-kegiatan atas pemasaran, operasi, dan 

sumber daya manusia yang penting bagi keberhasilan perusahaan jasa. 

Delapan Komponen Manajemen Jasa Terpadu (8P): 

1. Elemen produk (product) 

Semua komponen kinerja jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggan. 

2. Tempat dan waktu (place and time) 

Keputusan manajemen tentang kapan, di mana, dan bagaimana menyampaikan jasa 

kepada pelanggan. 

3. Proses (process) 

Metode pengoperasian atau serangkaian tindakan tertentu, yang umumnya berupa 

langkah langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang telah ditetapkan. 

4. Produktivitas  dan kualitas (productivity and quality) 

 Produktivitas artinya seberapa efisien pengubahan input jasa menjadi ouput yang 

menambah nilai bagi pelanggan. 

 Kualitasa artinya sejauh mana suatu jasa memuaskan pelanggan dengan memenuhi 

kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. 

5. Orang (people) 

karyawan (dan kadang-kadang pelanggan lain) yang terlibat dalam proses produksi 

6. Promosi dan edukasi (promotion and education). 

semua aktivitas dan alat yang menggugah komunikasi yang dirancang untuk membangun 

preferensi pelanggan terhadap jasa dan penyedia jasa tertentu. 

7. Bukti fisik (phisik) 

petunjuk visual atau berwujud lainnya yang memberi bukti atas kualitas jasa 

8. Harga dan biaya jasa lainnya (price) 

pengeluaran uang, waktu, dan usaha oleh pelanggan untuk membeli dan mengkonsumsi 

jasa. 

 

MEMAHAMI PROSES JASA 

Cara-cara Mengklasifikasikan Jasa : 

Tingkatan keberwujudan dan ketidak berwujudan proses jasa 

Berwujud (kata sifat) : 

Dapat diraba, dipegang, atau diawetkan dalam bentuk fisik dalam waktu lama. 
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Tidak berwujud : 

Karakteristik khusus jasa yang mengakibatkannya mustahil diraba atau dipegang dengan cara 

yang sama seperti barang-barang fisik. 

 

Penerima langsung proses jasa 

Sifat dasar pertemuan jasa antara pemasok jasa dan pelanggan mereka sangat bervariasi 

sesuai dengan sejauh mana pelanggan sendiri secara utuh terlibat dalam proses jasa tersebut 

 

Tempat dan waktu penyerahan jasa 

Keputusan manajerial melibatkan pertimbangan sifat dasar jasa itu sendiri, di mana 

pelanggan berada (di rumah maupun di tempat kerja), preferensi mereka terkait dengan waktu 

membeli dan menggunakan, biaya relatif dari alternatif yang berbeda, dan dalam beberapa hal 

faktor musim 

 

Pelayanan khusus (customization) versus standarisasi 

Layanan khusus (customization) : 

penyesuaian karakteristik jasa untuk memenuhi kebutuhan khusus dan preferensi masing-

masing pelanggan 

Standarisasi : 

mengurangi variasi pengoperasian dan penyerahan jasa 

Keputusan pemasaran yang penting adalah apakah seluruh pelanggan seharusnya menerima 

jasa yang sama atau apakah bentuk jasa (dan proses yang mendasar) harus disesuaikan untuk 

memenuhi kebutuhan individu 

Bentuk hubungan dengan pelanggan 

Beberapa jasa melibatkan hubungan formal, di mana seluruh pelanggan dikenal oleh 

organisasi dan seluruh transaksi satu demi satu dicatat dan diberi ciri khas (seperti bank). 

Tetapi pada jasa lainnya pelanggan yang tidak teridentifikasi melakukan transaksi dan 

kemudian menghilang (misal perusahaan telepon, stasiun TV). 

 

Sejauh mana permintaan dan penawaran seimbang 

Beberapa industri jasa memiliki permintaan yang tetap atas jasa mereka, sementara yang lain 

sangat berfluktuasi. 

Sejauh mana fasilitas, peralatan, dan orang-orang menjadi bagian dari pelanggan jasa 
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Pengalaman jasa pelanggan dibentuk sebagian oleh sejauh mana mereka dihadapkan pada 

elemen berwujud dalam sistem penyerahan jasa. 

Strategi pengklasifikasian jasa dapat membantu para manajer mengajukan pertanyaan-

pertanyaan: 

Apakah sebenarnya yang dilakukan oleh pengoperasian jasa kita? 

Jenis proses mana yang akan digunakan dalam menciptakan produk inti yang kita tawarkan 

kepada pelanggan? 

Di mana pelanggan cocok dengan pengoperasian kita? 

 

Jasa Sebagai Proses 

Proses adalah : 

metode pengoperasian tertentu atau serangkaian tindakan, umumnya terdiri atas banyak 

langkah yang sering perlu dilakukan dalam urutan yang sudah ditetapkan. 

Proses jasa dapat berkisar mulai dari prosedur yang relatif sederhana yang hanya terdiri atas 

beberapa langkah hingga aktivitas yang sangat rumit. 

 

Mengelompokkan Proses Jasa 

Proses meliputi pengubahan input menjadi output. Apa sebetulnya yang diproses setiap 

organisasi jasa dan bagaimana mereka melakukan tugas ini?  

Ada dua kategori besar dalam proses jasa, yaitu : 

 Orang (seperti salon rambut) 

 Objek (seperti komputer rusak, data keuangan) 

Dalam beberapa jasa, proses bisa bersifat : 

 Berwujud (bersifat fisik) 

 Tidak berwujud (jasa berbasis informasi) 

Dengan melihat jasa dari perspektif operasional, jasa dapat dikategorikan menjadi empat 

kelompok besar : 

1. Pemrosesan orang 

Jasa yang melibatkan tindakan yang berwujud terhadap tubuh manusia 

contoh : transportasi penumpang, pemotongan rambut dan perawatan gigi 

Pelanggan perlu secara fisik hadir dalam seluruh proses penyerahan jasa untuk menerima 

manfaat yang diharapkan. 
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2. Pemrosesan barang milik 

Tindakan yang berwujud terhadap barang dan benda fisik lainnya yang merupakan milik 

pelanggan contoh : pengangkutan barang melalui udara, pemotongan rumput taman, dan 

jasa kebersihan. Di sini objek yang perlu diproses harus hadir, tetapi pelanggan tidak perlu. 

3. Pemrosesan perangsangan pikiran 

Tindakan tidak berwujud yang ditujukan pada pikiran manusia 

contoh : hiburan, olah raga, tontonan, pertunjukkan teater, dan pendidikan 

Pelanggan harus hadir secara mental, tetapi mereka dapat berada baik di suatu fasilitas jasa 

tertentu atau di tempat lain yang terhubung melalui sinyal penyiaran atau sambungan 

telekomunikasi. 

4. Pemrosesan informasi 

Menggambarkan tindakan tidak berwujud yang ditujukan pada aset pelanggan 

contoh : jasa pemrosesan informasi seperti, asuransi, perbankan, dan konsultasi 

Dalam kategori ini mungkin diperlukan sedikit keterlibatan langsung pelanggan begitu 

permintaan jasa telah diajukan. 

 

Mengidentifikasi Manfaat Jasa 

Para manajer perlu menyadari bahwa proses operasional, betapapun pentingnya, pada 

dasarnya hanyalah suatu sarana untuk mencapai tujuan, kuncinya adalah memahami manfaat 

tertentu yang diberikan oleh jasa kepada penggunanya. 

Ketika pelanggan mengunjungi pabrik jasa, kepuasan mereka  

akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti : 

 Pertemuan dengan orang yang memberikan jasa 

 Penampilan dan bentuk fasilitas jasa, baik eksterior maupun interior 

 Interaksi dengan peralatan swalayan  

 Karakteristik dan perilaku pelanggan lain 

Saluran alternatif untuk penyerahan jasa (selain jasa pemrosesan orang) : 

 Membiarkan pelanggan datang ke pabrik yang mudah digunakan, 

 Membatasi hubungan dengan kantor ritel kecil yang terpisah dari pabrik 

 Mendatangi rumah atau kantor pelanggan 

 Melakukan bisnis jarak jauh 
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Memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin Jasa berbasis informasi yaitu seluruh jasa 

di mana nilai utamanya berasal dari pengiriman data kepada pelanggan (termasuk 

pemrosesan informasi) paling banyak diuntungkan oleh kemajuan teknologi informasi, 

karena jasa ini memungkinkan pengoperasian yang terpisah secara fisik dari pelanggan 

 

KONTAK PELANGGAN  DENGAN ORGANISASI JASA 

Petugas Kontak Pelanggan : 

karyawan jasa yang berinteraksi langsung dengan masing-masing pelanggan melalui tatap 

muka maupun melalui surat dan telekomunikasi. 

Pertemuan Jasa : 

suatu kurun waktu ketika pelanggan berinteraksi langsung dengan jasa. 

Tingkat Kontak Pelanggan : 

sejauh mana pelanggan berinteraksi besar-besaran antara pelanggan, pemberi jasa, dan 

peralatan serta fasilitas. 

Tingkat hubungan pelanggan berdasarkan tingkat interaksi dengan karyawan pemberi jasa, 

elemen jasa fisik, atau keduanya dikelompokkan ke dalam : 

 

Jasa kontak tinggi : 

jasa yang melibatkan interaksi besar-besaran antara pelanggan, pemberi jasa, dan peralatan 

serta fasilitas.  

Cenderung merupakan hubungan di mana pelanggan menggunakan fasilias jasa secara 

langsung. Pelanggan aktif terlibat dengan organisasi jasa dan karyawannya dalam seluruh 

penyerahan jasa tersebut.  

Contoh : jasa penata rambut, kesehatan)  

Contoh jasa yang secara tradisional merupakan kontak tinggi, tetapi dengan adanya 

teknologi, menjadi jasa kontak rendah : perbankan ritel, pembelian barang-barang eceran, dan 

pendidikan tinggi. 

 

Jasa kontak menengah : 

jasa yang melibatkan sejumlah kontak terbatas antara pelanggan dan unsur-unsur 

pengoperasian jasa tersebut. 

jasa ini mengandung situasi di mana pelanggan mengunjungi fasilitas penyedia jasa (atau 

didatangi di rumah atau di lokasi pihak ketiga oleh penyedia jasa tersebut) tetapi tidak terus 
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berlangsung sepanjang penyerahan jasa, atau hanya memiliki kontak sedang dengan pemberi 

jasa. 

Tujuan kontak sering terbatas untuk : 

Membina hubungan dan menentukan kebutuhan jas (contoh : konsultasi manajemen atau 

pemberian nasihat keuangan pribadi, di mana klien melakukan kunjungan awal ke kantor 

perusahaan tersebut tetapi kemudian melakukan interaksi yang relatif terbatas dengan 

penyedia jasa selama pemberian jasa, menaruh dan mengambil barang milik fisik yang 

menjadi objek jasa, mencoba memecahkan masalah. 

 

Jasa kontak rendah 

jasa yang membutuhkan kontak yang sangat sedikit atau tidak langsung antara pelanggan dan 

pengoperasian jasa tersebut. 

kontak terjadi jarak jauh melalui saluran distribusi fisik atau elektronik-suatu kecenderungan 

yang tumbuh pesat dalam masyarakat yang mengutamakan kenyamanan dewasa ini. 

contoh : radio, televisi, asuransi 

Banyak  jasa kontak tinggi diubah menjadi jasa kontak rendah dengan ketika pelanggan 

berbelanja dari rumah, melakukan transaksi perbankan melalui telepon, atau memilih dan 

membeli produk melalui situs/web. 

Jasa sebagai Sistem 

Sistem jasa secara keseluruhan meliputi 3 (tiga) sub sistem, yaitu : 

Pengoperasian jasa 

Input diproses dan elemen-elemen produk jasa diciptakan. 

Penyerahan jasa 

Terjadinya „perakitan‟ akhir semua elemen terjadi dan produknya diserahkan kepada 

pelanggan 

Pemasaran jasa 

Mengandung semua titik kontak dengan pelanggan, termasuk pengiklanan, penagihan, dan 

riset pemasaran 

 

Sistem Pengoperasian Jasa 

Belakang panggung (atau inti teknis) 

Aspek-aspek pengoperasian jasa yang tidak terlihat oleh pelanggan: 

Depan panggung 

Aspek-aspek pengoperasian dan penyerahan jasa yang terlihat oleh pelanggan  
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Sistem Penyerahan Jasa 

Berkaitan dengan : 

Di mana, kapan, dan bagaimana produk jasa diserahkan kepada pelanggan 

Susb sistem penyerahan jasa tidak hanya meliputi elemen yang kelihatan dalam sistem 

pengoperasian jasa tersebut, seperti bangunan, perlengkapan, dan petugas, tetapi juga 

mencakup pelanggan lain. 

 

Sistem Pemasaran Jasa 

Meliputi upaya-upaya komunikasi yang dilakukan departemen penjualan dan pengiklanan, 

panggilan telepon dan pengiriman surat oleh petugas jasa, penagihan dari bagian akuntansi, 

pertemuan dengan petugas jasa dan fasilitas, berita dan editorial di media masa , komentar 

pelanggan sekarang dan terdahulu dari mulut ke mulut, dan bahkan partisipasi dalam riset 

pasar. 

sistem ini mewakili semua cara yang berbeda-beda di mana pelanggan dapat mendatangi atau 

mempelajari perusahaan yang dimaksud. Karena jasa merupakan pengalaman, setiap elemen 

di atas menawarkan petunjuk tentang sifat dan kualitas produk jasa. 

Elemen-elemen Berwujud dan Komponen-komponen Komunikasi dan Sistem Pemasaran jasa 

Petugas jasa. Kontak dengan pelanggan dapat terjadi dengan berhadapan muka melalui 

telekomunikasi (telepon, surat elektronik) atau melalui surat dan jasa pengiriman kilat. 

Petugas ini mungkin terdiri atas : 

Tenaga pemasaran 

Petugas layanan pelanggan 

Staf akuntansi/penagihan 

Staf operasi yang umumnya tidakberhubungan langsung dengan pelanggan (misal teknisi dan 

penjaga gudang )  

Perantara yang ditentukan dan dianggap pelanggan mewakili perusahaan jasa tersebut 

Fasilitas dan perlengkapan jasa  

Eksterior bangunan, tempat parkir, lansekap 

Interior bangunan dan perabotan 

Kendaraan 

Peralatan swalayan yang dioperasikan pelanggan 

Perlengkapan lain  

Komunikasi tidak langsung 

Surat berupa formulir 
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Brosur/katalog/buku instruksi 

Iklan 

Papan petunjuk 

Berita/editorial di media massa 

Orang lain 

Sesama pelanggan yang ditemui selama penyerahan jasa 

Komentar  teman, kenalan, atau bahkan orang asing dari mulut ke mulut 

 

KARAKTERISTIK JASA DAN KLASIFIKASI JASA 

Karakteristik jasa menurut Griffin (1996): 

 Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar atau 

dicium sebelum jasa itu dibeli atau disewa. 

 Unstorability. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah 

dihasilkan. Karakteristik ini juga disebut inseparability (tidak dapat dipisahkan), jasa 

dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 

 Customization / Variability. Jasa didesain khusus yang memiliki berbagai jenis, tipe 

untuk kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi dan kesehatan. 

 

Klasifikasi jasa menurut Griffin (1996): untuk mengklasifikasi jasa jasa dapat dipandang dari 

2 hal: 

Tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut 

dihasilkan. 

a. High-contact system. Untuk menerima jasa konsumen harus menjadi bagian dari sistem . 

Contohnya: pendidikan, rumah sakit dan transportasi. 

b. Low-contact system. Konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima 

jasa. Contohnya reparasi mobil dimana konsumen tidak harus kontak pada saat mobil 

diperbaiki oleh teknisi bengkel, jasa perbankan. 

Melihat kesamaannya dengan operasi manufaktur 

Pure service. Jasa yang tergolong high contact dengan tanpa persediaan, dengan kata lain 

benar-benar beda dengan manufaktur. Contohnya bedah, cukur. 

Quansimanufacturing service. Jasa ini mirip dengan maufaktur karena jasa ini low contact 

dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa. Contohnya jasa 

perbankan, asuransi, kantor pos pengantara. 
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Mixed service. Merupakan kelompok jasa dengan tingkat kontak menengah  (moderate 

contanct) yang menggabungkan beberapa fitur/sifat pure service dan quasimanufacturing 

service. Contohnya jasa bengkel dan pemadam kebakaran. 

 

Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Perusahaan 

Marketing is the Anticipation, Management and Satisfaction of Demand through the 

Exchange Process. 

Menurut American Marketing Association dalam Kotler dan Keller (2009:5), “Pemasaran 

adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya”. 

 

 

Gambar 1 

Konsep Penjualan dan Konsep Pemasaran 
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Gambar 2 

Konsep Pemasaran Sosial 

 Merk 

Apakah Merk itu ? 

A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of these, that identifies the 

maker or seller of a product or service. 

Menurut definisinya (UU no. 15 tahun 2001), merek adalah adalah tanda berupa gambar, 

nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang 

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.  

Merk yang Baik (Antonius, 2006, dan sumber lainnya): 

 Merek sebaiknya mudah diucapkan 

 Merek sebaiknya mudah diingat 

 Merek sebaiknya mudah dikenali 

 Merek sebaiknya didesain dengan menarik 

 Merek sebaiknya menampilkan manfaat produk 

 Merek sebaiknya dapat menonjolkan citra perusahaan 

 Merek sebaiknya menonjolkan perbedaan dengan produk sejenis lainnya 

 Merek sebaiknya tidak melanggar „aturan/adat, 

 Membuat merek harus berfikir jangka panjang, merek bukan untuk keperluan usaha 

sehari dua hari tapi selamanya 

 Merk terlindungi dengan baik (didaftarkan ke pemerintah)  
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Membangun dan Menjaga Merk 

Mendukungnya dengan proses produksi yang baik, agar produk tetap terjaga kualitasnya. 

Mendukungnya dengan program pemasaran yang konsisten seperti: 

 Harga yang kompetitif 

 Pasokan dan distribusi yang baik 

 Promosi yang baik 

 Pelayanan yang baik 

 Purna jual yang baik 

Mengevaluasi merek dan modifikasi merek apabila diperlukan. 

 

Gambar 3 

Daftar Peringkat Merek Secara Global Tahun 2017 

 

Mengidentifikasi elemen strategi pemasaran perusahaan 

Definisi segmentasi, targeting, positioning dijelaskan 

Segmentasi perusahaan diuraikan 

 Target segmen diidentifikasi 

Positioning yang ditetapkan dijabarkan 

Segmentasi, targeting & positioning 

 Segmentasi adalah salah satu aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

membagi pasar yang sebelumnya heterogen dengan berbagai karakter konsumen, 

kedalam kelompok-kelompok kecil yang dalam setiap kelompok tersebut memiliki 

karakter yang relatif sudah lebih homogen. 
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 Targeting adalah aktivitas  pemasaran yang dilakukan setelah perusahaan melakukan 

segmentasi. Dari pembagian kelompok-kelompok kecil yang sudah dilakukan, kelompok 

manakah yang akan dilayani oleh perusahaan. 

 Positioning adalah aktivitas berikutnya yang dilakukan untuk menempatkan produk 

perusahaan (pada segmen yang dipilih) di benak konsumen, dibanding dengan produk 

sejenis yang melayani kelompok pilihan perusahaan tersebut. 

 

Gambar 4 

Segmentasi Pasar 

 

Gambar 5  

Segmentasi Oleh Perusahaan 

 

Segmentasi Oleh Perusahaan 

1. Segmentasi Geografis 

Pada segmentasi geografis, pasar dibagi menurut tempat. Teori dalam strategi ini adalah 

bahwa orang yang tinggal di daerah yang sama memiliki kebutuhan dan keinginan yang 

serupa, dan bahwa kebutuhan dan keinginan ini berbeda dari kebutuhan dan keinginan 

orang-orang yang tinggal di daerah-daerah lain.  

2. Segmentasi Demografis 

Karakteristik demografis yang paling sering digunakan sebagai dasar untuk segmentasi   

pasar antara lain: 
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a. Usia, 

b. Gender (jenis kelamin), 

c. Status perkawinan, 

d. Pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, dsb. 

Demografis membantu menemukan pasar target atau sasaran. Informasi demografis 

merupakan cara yang paling efektif dari segi biaya dan paling mudah diperoleh untuk 

mengenali target. 

 

Gambar 6 

Perbedaan Segmentasi Demografi 

3. Segmentasi Psikologis 

Karakteristik psikologis merujuk ke sifat-sifat diri atau hakiki konsumen perorangan. 

Strategi segmentasi konsumen sering didasarkan pada berbagai variabel psikologis khusus. 

Misalnya, para konsumen dapat dibagi menurut motivasi, kepribadian, persepsi, 

pengetahuan, dan sikap. 

4. Segmentasi Psikografis 

Bentuk riset konsumen terapan ini biasa disebut analisis gaya hidup. Profil psikografis 

salah satu segmen konsumen dapat dianggap sebagai gabungan berbagai kegiatan 

(activities), minat (interests), dan pendapat (opinions) (AIO) konsumen yang dapat diukur. 

Dalam bentuk yang paling umum, studi psikografis AIO menggunakan serangkaian 

pernyataan (daftar pernyataan psikografis) yang dirancang untuk mengenali berbagai 

aspek yang relevan mengenai kepribadian, motif membeli, minat, sikap, kepercayaan, dan 

nilai-nilai konsumen. 

5. Segmentasi Sosial Budaya 

Berbagai variabel sosiologis (kelompok) dan antropologis (budaya) yaitu variabel sosial 

budaya menjadi dasar-dasar lebih lanjut bagi segmentasi pasar. Sebagai contoh, berbagai 

pasar konsumen telah berhasil dibagi lagi menjadi berbagai segmen berdasarkan tahap 
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dalam siklus kehidupan keluarga, kelas sosial, nilai-nilai budaya inti, keanggotaan 

subbudaya, dan keanggotaan lintas budaya. 

6. Segmentasi Terkait Pemakaian 

Bentuk segmentasi ini sangat popular dan efektif dalam menggolongkan konsumen 

menurut karakteristik produk, jasa, atau pemakaian merek, seperti tingkat pemakaian, 

tingkat kesadaran, dan tingkat kesetiaan terhadap merek. Segmentasi tingkat pemakaian 

membedakan antara pemakai berat, pemakai menengah, pemakai ringan, dan bukan 

pemakai produk, jasa, atau merek khusus. 

7. Segmentasi Situasi Pemakaian 

Para pemasar memfokuskan pada situasi pemakaian sebagai variabel segmentasi 

disebabkan oleh kesempatan atau situasi sering menentukan apa yang akan dibeli atau 

dikonsumsi para konsumen. 

8. Segmentasi Manfaat 

Berubahnya gaya hidup memainkan peran utama dalam menentukan manfaat produk yang 

penting bagi konsumen, dan memberikan peluang bagi pemasar untuk memperkenalkan 

produk dan jasa baru. Segmentasi manfaat dapat digunakan untuk mengatur posisi 

berbagai merek ke dalam golongan produk yang sama. 

9. Segmentasi Gabungan 

Tiga pendekatan segmentasi gabungan (hybrid segmentation approach) adalah: 

a. Profil Psikografis-Demografis 

Profil psikografis dan demografis merupakan pendekatan yang saling melengkapi 

yang akan memberikan hasil maksimal jika digunakan bersama. 

b. Segmentasi Geodemografis 

Jenis segmentasi gabungan ini didasarkan pada pendapat bahwa orang yang      hidup 

dekat dengan satu sama lain mungkin mempunyai keuangan, selera, pilihan, gaya 

hidup, dan kebiasaan konsumsi yang sama. 

c.  VALS 2 

Sistem VALS secara lebih tegas memfokuskan pada usaha menjelaskan perilaku 

membeli konsumen. 
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Gambar 7 

Merek Produk Susu dan Pasta Gigi 

 

 

Identifikasi dan Pemilihan Target Pasar 

Identifikasi target pasar dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu. Penentuan target 

pasar dilakukan dengan memperhatikan : 

Pasarnya besar dan tumbuh 

Tingkat persaingan yang ada masih belum ketat 

Barang penggantinya sedikit 

Daya beli konsumen di kelompok itu besar 

Pasokan dari suplier baik 

Didukung kemampuan perusahaan 
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Langkah-langkah Positioning yang dilakukan Perusahaan sebagai berikut: 

1. Menentukan keunikan yang dilakukan oleh perusahaan dengan membandingkan untuk 

pesaing. 

Membandingkan perbedaan antara perusahaan anda dan pesaing untuk mengidentifikasi 

peluang. Fokus kepada kekuatan dan bagaimana hal itu dapat memanfaatkan kesempatan 

ini. 

2. Mengidentifikasi posisi pasar saat ini 

 Mengidentifikasi posisi pasar anda dan bagaimana orang yang ada baru positioning akan 

bermanfaat dalam menetapkan kalian selain pesaing. 

3. Analisis posisi pesaing 

 Mengidentifikasi kondisi pasar dan jumlah pengaruh setiap pesaing dapat menempatkan 

pada satu sama lain. 

4. Mengembangkan suatu strategi positioning 

 

Identifikasi dan Pemilihan Target Pasar 

1. Determine company uniqueness by comparing to competitors 

Compare and contrast differences between your company and competitors to identify 

opportunities. Focus on your strengths and how it can exploit these opportunities. 

2. Identify current market position. 

Identify your existing market position and how the new positioning will be beneficial in 

setting you apart from competitors. 

3. Competitor positioning analysis 

Identify the conditions of the marketplace and the amount of influence each competitor can 

place on each other. 

4. Develop a positioning strategy 

Through the preceding steps, you should achieve an understanding of what your company 

is, how your company is different from competitors, the conditions of the marketplace, 

opportunities in the marketplace, and how your company can position itself. 

 

Uraian Positioning yang Dilakukan Perusahaan 

Product attributes and benefits: Associating your brand/product with certain characteristics 

or with certain beneficial value. 

Product price: Associating your brand/product with competitive pricing. 

Product quality: Associating your brand/product with high quality. 
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Product use and application: Associating your brand/product with a specific use. 

Competitors: Making consumers think that your brand/product is better than your 

competitors. 

 

Gambar 8 

Analisis Posisi Pesaing 

 

Mengidentifikasi elemen taktik pemasaran perusahaan 

Definisi diferensiasi, bauran pemasaran dan penjualan (selling) dijelaskan kerangka 

diferensiasi secara infrastruktur, content, context, dan content diidentifikasi. Elemen-elemen 

dalam bauran pemasaran dijabarkan. 

 

Tipe-tipe pendekatan penjualan (selling) diidentifikasi sebagai berikut: 

Diferensiasi 

Diferensiasi adalah upaya perusahaan dalam membuat produknya berbeda dengan produk 

sejenis yang dapat memberikan nilai tambah dibanding produk lainnya. 

Bauran pemasaran adalah kombinasi atau integrasi dari berbagai aktivitas penting 

pemasaran,  4P (product, Price, Place, Promotion) untuk produk barang dan 7P untuk jasa 

(People, Process, Physical evidence). 

Sementara penjualan adalah bagian dari aktivitas pemasaran. Perusahaan yang memasarkan 

pasti melakukan penjualan, namun perusahaan yang menjual produk, belum tentu melakukan 

pemasaran. 

Penjabaran Marketing Mix sebagai berikut: 

 Produk, strategi perusahaan untuk menyediakan produk yang baik dan sesuai 

keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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 Price, strategi perusahaan untuk menentapkan harga yang wajar sesuai nilai produk 

yang ditawarkan. 

 Place, strategi perusahaan untuk memastikan produk dapat sampai dan ditemukan 

oleh konsumen. 

 Promotion, strategi  perusahaan untuk mengkomunikasikan produk dengan baik 

kepada konsumen. 

 People, strategi menyiap SDM pendukung dalam proses pemasaran. 

 Process, strategi perusahaan dalam memberikan pelayanan yang baik selama proses 

transaksi. 

 Physical Evidence, strategi perusahaan dalam menyiapkan lingkungan yang kondusif 

dalam kegiatan pemasaran. 

 

 

Gambar 9 

Bauran Pemasaran/Marketing Mix 

 

 

Identifikasi Kerangka Diferensiasi meliputi: 

1. Konten (content) 

Dimensi diferensiasi yang menunjuk pada “apa” value yang perusahaan tawarkan 

kepada konsumen.  

2. Konteks (context) 

Merupakan dimensi yang menunjuk pada “cara” (how to offer) perusahaan 

menawarkan value kepada pelanggan.  

3. Infrastruktur (infrastructure) 
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menunjukan pada perbeban terhadap pesaing berdasarkan kemampuan teknologi 

(technology) kapabilitas SDM (people) dan kepemilikkan fasilitas (facility) untuk 

mendukung menciptakan diferensiasi konten dan konteks diatas. 

 

Mengidentifikasi elemen value pemasaran perusahaan 

Definisi merek (brand), layanan (service), proses (process) dijelaskan. 

Ekuitas merek (Brand equity) dan Elemen pembentuknya dijelaskan. 

Dimensi kualitas pelayanan (service quality) dijabarkan. 

Konsep quality, cost, delivery dan kaitannya dengan proses diuraikan. 

Definisi 

Merek sebuah produk adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan 

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam 

kegiatan perdagangan barang dan jasa. 

Merk juga akan meningkatkan kualitas layanan bagi konsumen dengan membantu konsumen 

membedakan dan menentukan pilihan produk yang akan dikonsumsi. 

Untuk membangun merk yang baik, proses yang harus dilakukan adalah : 

1. Mendukungnya dengan proses produksi yang baik, agar produk tetap terjaga kualitasnya 

2. Mendukungnya dengan program pemasaran yang konsisten 

3. Mengevaluasi merek dan modifikasi merek apabila diperlukan 

Brand Equity 

Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan kepada produk dan jasa. Nilai ini bisa 

dicerminkan dalam bentuk cara seorang konsumen dalam berpikir, merasa, dan bertindak 

terhadap atribut suatu produk. 

Elemen-elemen pembentuknya adalah : 

1. Kesadaran Merek (Brand Awareness) 

2. Asosiasi Merek (Brand Associations) 

3. Persepsi Kualitas (Perceived Quality) 

4. Loyalitas merek (Brand Loyalty) 

5. Aset-aset hak milik merek yang lain, mewakili aset merek seperti paten, dan saluran 

distribusi. 

6. Kesadaran Merek (Brand Awareness), kemampuan konsumen dalam mengenai atau 

mengingat kembali bahwa suatu merk merupakan bagian dari suatu kategori produk 

tertentu. 
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7. Asosiasi Merek (Brand Associations), segala sesuatu yang berkaitan dengan merk 

dalam benak konsumen. 

8. Persepsi Kualitas (Perceived Quality), penilaian konsumen atas keseluruhan kualitas 

atau keunggulan suatu produk dibbanding pesaingnya. 

9. Loyalitas merek (Brand Loyalty), ukuran kesetiaan/kedekatankonsumen pada sebuah 

merk. 

10. Aset-aset hak milik merek yang lain, mewakili aset merek seperti paten, dan saluran 

distribusi,  

Lima level sikap konsumen terhadap merek 

1. Pelanggan akan mengganti merk, terutama untuk alasan harga  tidak ada kesetiaan. 

2. Pelanggan puas, dan tidak ada alasan untuk mengganti merk. 

3. Pelanggan puas, dan merasa rugi bila mengganti merk. 

4. Pelanggan menghargai merk tersebut dan menganggapnya sebagai teman/partner. 

5. Pelanggan terikat pada merk tersebut. 

Dimensi Kualitas Layanan 

Tangibles, dimensi ini mengukur penampilan karyawan Hypermart rapih dan menarik.  

Reliability, dimensi ini mengukur misal pemberian bon yang sesuai dengan jumlah 

pembelian.  

Responsiveness, dimensi ini mengukur kepuasan mengenai karyawan dalam membantu 

menangani kesulitan yang dihadapi pelanggan.  

Assurance, dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan dalam  melayani dengan pengetahuan 

dan keahlian yang dimiliki.  

Empathy, dimensi ini mengukur kepuasan pelanggan dalam  memberikan perhatian khusus. 

quality, cost, delivery. 

Salah satu elemen pemasaran adalah Proses yang baik dalam menciptakan nilai  bagi  

konsumen. Untuk itu diperlukan produk dengan kualitas yang baik, harga yang wajar dan 

terjangkau, serta waktu penyampaian yang secepat mungkin. 

 

STRATEGI PEMASARAN JASA 

KEPEMIMPINAN JASA : PERLUNYA FOKUS 

Ketika persaingan makin sengit bagi banyak bisnis dalam sektor jasa, menciptakan dan 

mengkomunikasikan perbedaan yang berarti menjadi makin penting untuk kepemimpinan 

jasa (service leadership) dan keuangan jangka panjang. Strategi bersaing dapat menggunakan 
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banyak cara yang berbeda, tetapi perusahaan bagaimanapun harus membedakan dirinya dari 

persaingan.  

Kepemimpinan jasa : 

Mencapai dan mempertahankan reputasi perusahaan dalam hal inovasi dan diferensiasi jasa 

yang berarti dalam berbagai bentuk untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam pasar 

yang dipilih. 

Lima Strategi Fokus 

Beberapa alasan perusahaan tidak melayani semua pelanggan sekarang maupun calon 

pelanggan dalam satu pasar, karena pelanggan : 

 begitu banyak jumlahnya, 

 tersebar di mana-mana, 

 beragam kebutuhannya, 

 beragam perilaku belinya, 

 beragam pola konsumsinya. 

Perusahaan jasa yang berbeda juga memiliki kemampuan yang sangat berbeda untuk 

melayani jenis pelanggan yang berbeda-beda, jadi masing-masing perusahaan perlu 

memfokuskan upayanya pada pelanggan yang dapat ia layani dengan sangat baik. 

Dalam pemasaran, fokus berarti : 

Menyediakan bauran produk yang relatif sempit untuk segmen pasar tertentu,  yaitu 

sekelompok pembeli yang memiliki kesamaaan karakter, kebutuhan, perilaku beli, atau pola 

konsumsi. 

Konsep ini adalah inti hampir semua perusahaan jasa yang berhasil, yang telah 

mengidentifikasi elemen-elemen yang secara strategis penting bagi pengoperasian jasa 

mereka dan telah memusatkan sumber dayanya untuk itu. 

Luasnya fokus suatu perusahaan dapat digambarkan dalam dua dimensi yang berbeda, yaitu: 

1. Fokus pasar market focus 

Menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan melayani beberapa atau banyak pasar. 

2. Fokus jasa service focus 

Menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan menawarkan beberapa atau banyak jasa. 

Kedua dimensi ini mendefinisikan keempat strategi fokus dasar dalam strategi pemasaran 

jasa, yang terdiri dari : 

 Perusahaan yang terfokus seluruhnya fully focus 
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Menyediakan jenis jasa yang sangat terbatas mungkin hanya satu produk inti untuk 

segmen pasar yang sempit dan khusus. 

 Perusahaan yang terfokus pada pasar berkonsentrasi pada segmen pasar yang sempit 

tetapi mempunyai rentang jasa yang lebar. 

Perusahaan yang terfokus pada jasa menawarkan jasa yang sempi kepada pasar yang lumayan 

luas. 

Tidak fokus, perusahaan mencoba melayani pasar yang luas dengan menyediakan rentang 

jasa yang lebar. 

 

Strategi Fokus Dasar untuk Organisasi Jasa 

 

 
Gambar 10 

Strategi Fokus Dasar untuk Organisasi Jasa 

 

 

Menciptakan Strategi Jasa Tersendiri 

Begitu suatu perusahaan memutuskan segmen pasar mana yang akan dibidik, langkah 

berikutnya adalah menetapkan arah strategis secara keseluruhan-strategi jasa-untuk mencapai 

dan mempertahankan posisi bersaing tersendiri. Leonard Berry menekankan pentingnya 

strategi jasa sebagai berikut : 

Semua perusahaan jasa besar memiliki strategi jasa yang jelas dan tegas. Mereka memiliki 

”alasan keberadaan” yang memberi kekuatan bagi organisasi dan mendefinisikan kata 

”jasa”. Strategi jasa memahami apa yang memberi nilai jasa tersebut untuk pelanggan. 

Untuk merintis jalan menuju jasa yang besar, para pemimpin perusahaan harus 

mendefinisikan secara tepat apa yang membuat jasa tersebut memaksa. Mereka harus 

menggerakkan dan mempertahankan visi kesempurnaan jasa, yaitu beberapa penunjuk arah 

yang membimbing ke masa depan dan menunjukkan jalan. 
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Strategi jasa perusahaan biasanya dapat diungkapkan dalam beberapa kalimat atau kata yang 

memberi arah dan kekuatan kepada karyawannya. Strategi jasa yang paling baik 

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mendasar manusia yang tidak akan banyak berubah 

sepanjang waktu. 

 

Langkah dalam Menyusun Strategi Jasa 

Menentukan atribut jasa yang paling penting untuk memenuhi dan melampaui harapan 

pelanggan   

Menentukan atribut jasa yang paling penting yang pesaing sangat rentan di bidang ini. 

Menentukan kemampuan perusahaan kita di bidang jasa yang sudah ada dan yang masih 

merupakan potensi. Memperkirakan kompetensi dan ketidak-kompetensian jasa, kekuatan 

dan kelemahan sumber daya, reputasi jasa, sistem keyakinan dan alasan ”keberadaan”. 

Menyusun strategi jasa yang terkait dengan kebutuhan pelanggan yang penting dan terus 

menerus, memanfaatkan kerentanan pesaing dan menyesuaikan kemampuan perusahaan kita 

dan potensi yang ada. Sumber : Leonard L. Berry, On Great Service (New York : Free Press, 

1995, 72. 

 

Langkah pertama dalam menyusun strategi jasa adalah memusatkan perhatian pada 

kebutuhan pelanggan. Ketiga langkah lainnya dalam strategi jasa membantu perusahaan jasa 

mengembangkan strategi yang memberikan keunggulan bersaing yang berkelanjutan 

(sustainable competitive advantage), yaitu cara memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih 

baik dalam segmen pasar tertentu dibanding pesaing lainnya. Kata ”berkelanjutan” 

(sustainable) diartikan sebagai posisi di pasar yang tidak mudah diambil atau diperkecil 

pesaing dalam waktu singkat.  

 

Mencapai dan mempertahankan keunggulan tersebut merupakan tantangan yang sangat besar 

bagi perusahaan jasa karena banyak atribut jasa dapat ditiru dengan mudah dan cepat. 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan (sustainable competitive advantage) yaitu cara 

memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dalam segmen pasar tertentu dibanding 

pesaing lainnya. Kata ”berkelanjutan” (sustainable) diartikan sebagai posisi di pasar yang 

tidak mudah diambil atau diperkecil pesaing dalam waktu singkat. Mencapai dan 

mempertahankan keunggulan tersebut merupakan tantangan yang sangat besar bagi 

perusahaan jasa karena banyak atribut jasa dapat ditiru dengan mudah dan cepat. 
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Pemosisian Jasa 

Setelah strategi jasa dikenal, perusahaan harus memutuskan bagaimana memposisikan 

produknya secara efektif. Konsep pemosisian melibatkan penetapan tempat yang berbeda 

dalam pikiran pelanggan dalam kaitannya dengan produk-produk pesaing. Jack Trout 

menyaring esensi pemosisian menjadi empat prisip berikut : 

Suatu perusahaan harus membangun posisi dalam pikiran pelanggan yang dibidiknya. 

Posisi ini harus tunggal, dengan memberikan pesan yang sederhana dan konsisten. 

Posisi itu harus membedakan perusahaan dari pesaing-pesaingnya. Suatu perusahaan tidak 

dapat menyediakan semuanya untuk semua orang tetapi harus memfokuskan upayanya. 

 

Pemosisian dan Strategi Pemasaran 

Perusahaan-perusahaan menggunakan strategi pemosisian untuk membedakan jasanya dari 

pesaing dan untuk mendesain komunikasi yang menyampaikan posisi yang diinginkan. Ada 

sejumlah strategi pemosisian yang berbeda untuk dipilih, yaitu : 

 Atribut  

 Harga dan kualitas 

 Pesaing  

 Waktu penggunaan (usage occasion) 

 Pengguna 

 Kelas produk 

 

Reposisi Jasa 

Faktor yang menyebabkan perusahaan mereposisi diri dan jasanya : 

 aktivitas persaingan 

 teknologi baru 

 perubahan internal 

  

Reposisi (repositioning) yaitu : 

Perubahan posisi yang dimiliki perusahaan dalam pikiran pelanggan dalam  kaitannya dengan 

jasa pesaing. Dilakukan untuk menghadang serangan pesaing, tetap atraktif dan menarik bagi 

pelanggan saat ini, atau membidik segmen baru dan yang lain lagi. Reposisi dapat 

menyangkut penambahan jasa baru atau meninggalkan tawaran tertentu dan menarik diri 

sama sekali dari beberapa pasar. 
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Peta Persepsi sebagai Alat Pemosisian  

Peta persepsi membantu manajer mengidentifikasi atribut-atribut terpenting jasa yang dapat 

bersaing dari perspektif pelanggan. Peta ini memainkan peran penting dalam menyediakan 

gambaran visual tentang ciri-ciri unik jasa, mengidentifikasi sifat ancaman dan peluang 

persaingan, dan menyoroti kesenjangan antara persepsi pelanggan dan manajemen tentang 

jasa yang bersaing tersebut. Setiap atribut yang dianggap penting oleh pelanggan dapat 

dipetakan pada sumbu vertikal maupun horizontal dalam peta persepsi.  

Beberapa atribut yang umum digunakan adalah : 

- harga 

- kualitas 

- jenis atau frekuensi penggunaan 

- karakteristik jasa yang menawarkan manfaat unik 

 

Memahami Produk Jasa 

Menciptakan keunggulan bersaing menjadi tantangan tersendiri bagi penyedia jasa, yang 

sering menemukan bahwa mereka tidak hanya bersaing dengan penyedia jasa lain tetapi juga 

dengan barang dan pilihan swalayan pelanggan.  

Contoh Jasa Sebagai Substitusi Pemilikan dan/atau Penggunaan Barang. 

 

Kekuatan Merek Jasa 

Karena tantangan persaingan yang sulit bagi para penyedia jasa, merek dapat memainkan 

peran yang sangat penting dalam menentukan tawaran jasa suatu perusahaan.  

 

Arti Merek : 

suatu nama, frase, desain, lambang, atau beberapa kombinasinya yang menjadi identifikasi 

jasa suatu perusahaan dan membedakannya dari pesaing. 

 

Harry Beckwith berpendapat bahwa : 

Untuk jasa, merek (brand) adalah   lebih daripada sekedar nama atau lambang. Merek adalah 

janji implisit yang akan dilaksanakan penyedia jasa untuk memenuhi harapan pelanggan. 

Merek sangat penting bagi pelanggan jasa karena hanya sedikit jasa memliki jaminan-

sebagian karena jasa tersebut  umumnya sulit member jaminan. 

 

 



33 
 

Pengembangan Jasa Baru 

Ada 6 (enam) kategori produk baru yang berbeda, mulai dari inovasi besar sampai perubahan 

gaya sederhana, yang terdiri dari : 

Inovasi besar (major innovation) 

Adalah produk-produk baru untuk pasar yang belum ditentukan. 

Bisnis pemula (start-up business) 

Adalah produk baru untuk pasar yang telah dilayani produk-produk yang memenuhi 

kebutuhan umum yang sama. 

Produk baru (new product) 

Untuk pasar yang dilayani sekarang merupakan upaya untuk menawarkan kepada pelanggan 

yang sudah ada sebuah produk yang sebelumnya tidak dimiliki perusahaan tersebut, 

walaupun hal itu tersedia di tempat-tempat lain. 

Perluasan lini produk (product line extension)  

Adalah tambahan pada lini produk sekarang atau cara baru yang berbeda untuk menyerahkan 

produk yang sudah ada. 

Peningkatan produk (product improvement) 

Adalah jenis inovasi yang paling umum. Peningkatan ini meliputi perubahan dalam hal ciri 

produk yang ada, termasuk peningkatan jasa utama, dan juga perubahan dalam jasa 

pelengkap. 

Perubahan gaya (style change) 

Adalah jenis inovasi yang paling ringan, walaupun sering paling terlihat.  

 

MENAMBAH NILAI DENGAN ELEMEN-ELEMEN PRODUK PELENGKAP 

Produk Inti Dan Jasa Pelengkap  

Fokus dalam bab ini adalah menggolongkan jasa pelengkap ada di sekitar produk inti dan 

memperlihatkan bagaimana kemiripan yang berguna mungkin ada di seluruh industri di 

antara jasa pelengkap ini. 

 

Produk yang Teraugmentasi (augmented product)  

Yang juga disebut sebagai produk yang diperluas atau paket produk-dalam upaya untuk 

menggambarkan elemen-elemen pelengkap yang menambah nilai barang-barang manufaktur. 

 Atau : Produk inti (barang atau jasa), bersama semua elemen pelengkap yang menambah 

nilai bagi pelanggan. 
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Beberapa kerangka yang dapat digunakan untuk menggambarkan produk yang teraugmentasi 

dalam konteks jasa : 

Model molekul (moleculer model) oleh Lynn Shostack 

Kerangka kerja yang menggunakan analogi kimia untuk membantu pemasar 

memvisualisasikan dan mengelola apa yang mereka istilahkan sebagai “entitas pasar 

keseluruhan” (total market entity). 

 

Model yang didasarkan pada jasa inti (core service) dan jasa penunjang (peripheral service), 

oleh Pierre Eiglier dan Eric Langeard. 

Jasa inti dikelilingi sebuah lingkaran yang berisikan beberapa jasa penunjang  yang khas 

dimiliki produk tersebut, yang menekankan saling ketergantungan berbagai jenis komponen. 

Keduanya membedakan elemen-elemen penunjang yang dibutuhkan untuk mempermudah 

penggunaan jasa inti dan elemen-elemen yang meningkatkan daya tarik jasa inti tersebut. 

 

Penggolongan Jasa Pelengkap  

Kemungkinan ada puluhan jasa pelengkap yang berbeda, tetapi hampir semuanya dapat 

digolongkan menjadi salah satu dari delapan kelompok berikut, yaitu : 

Jasa pelengkap yang memudahkan (facilitating supplement) 

Yaitu jasa pelengkap yang memudahkan penggunaan produk inti atau yang dibutuhkan untuk 

penyerahan jasa. Terdiri dari jasa : 

 Informasi 

 Penerimaan pesan 

 Penagihan 

 Pembayaran 

Jasa pelengkap yang meningkatkan (enhancing supplementary service) 

Yaitu jasa pelengkap yang dapat menambah nilai ekstra bagi pelanggan.  

Terdiri dari jasa : 

 Konsultasi 

 Keramahan 

 Pengamanan 

 Pengecualian 
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1. Informasi 

Yaitu : sekelompok  jasa  pelengkap  yang  mempermudah  pembelian  dan  penggunaan  

jasa dengan memberitahukan kepada pelanggan tentang fitur dan kinerja jasa sebelum, 

selama, dan setelah penyerahan jasa.  

Contoh elemen-elemen informasi : 

 Petunjuk ke tempat jasa  

 Jadwal dan jam pelayanan 

 Harga 

 Instruksi penggunaan produk inti dan jasa pelengkap 

 Sarana dan mengingatkan 

 Peringatan 

 Kondisi (persyaratan) penjualan dan pelayanan 

 Pemberitahuan perubahan 

 Dokumentasi 

 Konfirmasi pemesanan 

 Ringkasan aktivitas rekening (pelanggan) 

 Tanda terima dan tiket 

Untuk mendapatkan nilai penuh dari setiap barang atau jasa, pelanggan membutuhkan 

informasi yang relevan. 

 

2. Penerimaan Pesanan (order taking) 

Yaitu : sekelompok  jasa  pelengkap yang mempermudah pembelian dengan menciptakan 

prosedur yang cepat, akurat, dan tanggap untuk menerima permohonan keanggotaan, 

melakukan pemesanan, atau melakukan reservasi. 

Contoh elemen-elemen penerimaan pesan : 

Permohonan 

- Keanggotaan dalam klub atau program 

- Jasa berlangganan (misalnya : listrik, air, PAM, telepon) 

- Jasa dengan persyaratan (misalnya : kredit dan pendaftaran ke  perguruan tinggi) 

Pemasukan pesanan 

- Pengisian langsung di tempat 

- Pesanan lewat surat atau telepon untuk pengisian sesudahnya 

Pemesanan dan chek-in : 

- Tempat duduk 



36 
 

- Meja 

- Ruangan 

- Penyewaan kendaraan atau perlengkapan lain 

- Janji pertemuan professional 

- Izin menggunakan fasilitas terbatas (misalnya : pameran) 

 

Proses penerimaan pesanan sebaiknya terselenggara dengan sopan, cepat, dan akurat 

sehingga pelanggan tidak membuang-buang waktu dan mengeluarkan tenaga mental atau 

fisik yang tidak perlu. 

 

3. Penagihan 

Yaitu : sekumpulan  jasa pelengkap  yang  memudahkan  pembelian dengan menyediakan 

dokumentasi yang jelas, tepat waktu, akurat dan relevan tentang apa yang harus dibayar 

pelanggan, ditambah dengan informasi tentang bagaimana membayarnya. 

Contoh elemen-elemen penagihan : 

 Laporan berkala aktivitas (pelanggan) 

 Tagihan untuk masing-masing transaksi 

 Pernyataan lisan tentang jumlah yang harus dibayar 

 Tampilan mesin tentang jumlah yang harus dibayar 

 Penagihan sendiri (dihitung oleh pelanggan) 

 

4. Pembayaran 

Yaitu : sekumpulan  jasa pelengkap  yang  memudahkan  pembelian  dengan  menawarkan 

pilihan prosedur yang mudah untuk melakukan pembayaran dengan cepat 

Contoh elemen-elemen pembayaran 

Swalayan  

- Pembayaran dengan uang pas di mesin 

- Pembayaran tunai di mesin dengan kembalian 

- Memasukkan kartu pra bayar 

- Memasukkan kartu kredit, tagihan, atau debit 

- Memasukkan karcis (token) 

- Transfer dana secara elektronik 

- Mengirimkan cek 
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Langsung ke penerima pembayaran atau perantara 

- Pembayaran tunai dan mendapat pengembalian 

- Penggunaan cek 

- Kartu kredit, tagihan, atau debit 

- Token, voucher, dan lain-lain 

Pemotongan otomatis dari rekening tabungan (misalnya : biaya bank) 

Kontrol dan verivikasi 

- Sistem   otomatis   (misalnya,   tiket   yang   dapat  dibaca mengoperasikan pintu masuk). 

- Sistem    pribadi    (misalnya,     alat    pengontrol    pintu   dan pemeriksa   tiket).  

 

5. Konsultasi 

Yaitu : sekumpulan  jasa  pelengkap  yang  menambah nilai dengan memberikan jawaban 

kepada pelanggan yang  membutuhkan saran, konseling, atau pelatihan untuk   membantu 

mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari pengalaman jasa tersebut. 

Contoh elemen-elemen konsultasi : 

- Saran 

- Audit 

- Konseling pribadi 

- Tutorial atau pelatihan tentang penggunaan produk 

- Konsultasi manajemen atau teknis  

 

6. Keramahan  

Yaitu : sekelompok jasa pelengkap yang menambah nilai dengan cara memperlakukan para 

pelanggan seperti tamu dan menyediakan perlengkapan kenyamanan yang mampu 

mengantisipasi kebutuhan mereka selama berinteraksi dengan penyedia jasa. 

Contoh elemen-elemen keramahan : 

- Sambutan 

- Makanan dan minuman 

- WC dan kamar kecil 

- Perlengkapan kamar mandi 

- Fasilitas dan perlengkapan ruang tunggu 

- Ruang duduk (lounge),  ruang  tunggu,  tempat duduk 

- Tempat berteduh 

- Majalah, hiburan, surat kabar 
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- Transportasi 

- Keamanan 

 

7. Pengamanan 

Yaitu : sekumpulan  jasa  pelengkap  yang menambah  nilai dengan membantu pelanggan 

menangani atau mengamankan barang milik pribadinya yang mereka bawa ke tempat 

penyerahan jasa atau tempat mereka membeli. 

Contoh elemen-elemen pengamanan : 

Penjagaan milik yang dibawa pelanggan  

- Penjagaan anak 

- Perawatan hewan peliharaan 

- Fasilitas parkir untuk kendaraan 

- Parkir pelanggan tetap 

- Ruang penyimpanan jaket 

- Penanganan bagasi 

- Ruang penyimpanan 

- Penyimpanan deposito dan surat berharga 

 

Penjagaan barang yang dibeli (atau disewa) pelanggan 

- Pengepakan 

- Pengambilan dan pengembalian 

- Transportasi 

- Pengantaran 

- Pemasangan 

- Pemeriksaan dan diagnosis 

- Pembersihan 

- Pengisian bahan bakar 

- Pemeliharaan preventif 

- Perbaikan dan renovasi 

- Peningkatan kemampuan 

- Pembuangan 
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8. Pengecualian (exception) 

Yaitu sekumpulan jasa pelengkap yang menambah nilai dengan menanggapi permintaan 

khusus, memecahkan masalah, menangani pengaduan dan saran, dan menyediakan 

kompensasi atas kegagalan jasa. 

Ada beberapa macam pengecualian yang berbeda : 

Permintaan khusus (special request) 

Ada banyak keadaan di mana pelanggan perorangan atau perusahaan mungkin akan 

meminta tingkat perlakuan khusus tertentu yang membutuhkan sesuatu yang berbeda dari 

prosedur operasional normal. 

Pemecahan masalah (problem solving) 

Kadang-kadang penyerahan jasa (atau kinerja produk) yang biasa gagal dijalankan dengan 

lancar sebagai akibat dari kecelakaan, keterlambatan, kerusakan alat, atau kesulitan dalam 

menggunakan produk. 

Penanganan pengaduan, saran dan pujian (handling of complaint, suggestion, and 

compliment) 

Ini membutuhkan prosedur yang ditetapkan dengan baik. Seharusnya mudah bagi 

pelanggan mengungkapkan ketidakpuasannya, menawarkan saran perbaikan, atau 

melontarkan pujian, dan penyedia jasa seharusnya sanggup memberi tanggapan yang tepat 

dengan cepat. 

Ganti rugi (restitution) 

Pelanggan berharap mendapat kompensasi untuk kegagalan kinerja yang serius. 

Kompensasi ini dapat berbentuk perbaikan dengan garansi, penyelesaian secara hukum, 

pengembalian uang, tawaran perbaikan gratis di masa mendatang, atau bentuk-bentuk 

pembayaran lainnya yang setimpal. 

Contoh elemen-elemen pengecualian 

Permintaan khusus sebelum penyerahan jasa 

- Kebutuhan anak 

- Persyaratan makanan 

- Kebutuhan medis atau cacat 

- Ibadah keagamaan 

- Penyimpangan dari prosedur operasi standar 

Penanganan komunikasi khusus 

- Pengaduan 

- Pujian 



40 
 

- Saran 

Pemecahan masalah 

- Jaminan atau garansi atas kerusakan produk. 

- Mengatasi kesulitan yang timbul karena penggunaan produk. 

- Mengatasi kesulitan akibat kecelakaan, kegagalan jasa, dan masalah dengan karyawan atau 

pelanggan lain. 

- Membantu pelanggan yang mengalami kecelakaan atau perawatan medis darurat 

Ganti rugi 

Pengembalian uang 

Kompensasi yang setimpal karena barang dan jasa yang tidak memuaskan 

Perbaikan gratis terhadap barang yang rusak. 

 

MERANCANG SISTEM PENYERAHAN JASA 

Mengevaluasi Saluran Penyerahan Alternatif  

Kecepatan penyerahan telah menjadi faktor penting dalam strategi persaingan. Pelanggan 

menuntut lebih banyak kenyamanan dan mengharapkan jasa dikirimkan ke mana dan kapan 

mereka menginginkannya. Pelanggan tidak lagi perlu mengunjungi perusahaan-perusahaan 

jasa. Proses fisik juga telah menjadi jauh lebih cepat. Selain mengubah jasa yang berbasis 

informasi dari penyerahan ke perusahaan menjadi penyerahan elektronik, perusahaan-

perusahaan yang berpandangan ke depan memperkenalkan format baru penyerahan langsung 

di tempat-tempat baru.  

Contoh : cabang-cabang bank kecil di supermarket, klinik pijat di tempat-tempat umum 

bandara.  

 

Keputusan tentang ke Mana, Kapan dan Bagaimana 

Penyerahan jasa kepada pelanggan melibatkan keputusan tentang : 

1. Ke mana 

2. Kapan, 

3. Bagaimana 

  

Strategi pemasaran harus memikirkan tempat dan waktu, dengan memberikan setidaknya 

cukup banyak perhatian pada kecepatan dan masalah jadwal sebagaimana dengan 

pemahaman tradisional tentang lokasi fisik. Produk jasa dan sarana distribusi dan 
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penyerahannya sering saling terkait erat karena bentuk sistem penyerahan mempunyai 

dampak besar terhadap pengalaman pelanggan.  

 

Jasa kontak tinggi, desain lingkungan fisik dan cara pelaksanaan tugas-tugas oleh personil 

kontak-pelanggan secara bersama-sama memainkan peran penting dalam menciptakan 

identitas khusus bagi sebuah perusahaan jasa, dengan membentuk sifat pengalaman 

pelanggan dan meningkatkan produktivitas maupun kualitas. 

Jasa kontak rendah bertambah dalam jumlah karena kemajuan teknologi elektronik. Makin 

lama jasa kontak rendah ini, yang sering dirancang secara khusus dengan latar belakang 

pemikiran produktivitas yang makin tinggi, dikirimkan oleh pelanggan sendiri melalui 

layanan sendiri. Tantangannya ialah menjadikan layanan sendiri sebagai suatu pengalaman 

yang positif. 

 

Saluran penyerahan 

Sarana yang digunakan perusahaan jasa (kadang-kadang dibantu oleh perantara) untuk 

mengirimkan satu atau lebih unsur produk kepada pelanggannya. 

Untuk menanggapi kebutuhan pelanggan terhadap fleksibilitas, beberapa perusahaan 

menawarkan beberapa saluran penyerahan alternatif. Pilihan ini dapat meliputi : 

Layanan terhadap pelanggan di tempat-tempat eceran sendiri suatu perusahaan, 

Pendelegasian penyerahan jasa kepada perantara atau waralaba, 

Kunjungan ke rumah atau tempat usaha pelanggan, dan 

Dalam jenis jasa tertentu) layanan terhadap pelanggan di tempat jauh melalui saluran fisik 

atau elektronik. 

 

Pilihan-pilihan untuk Penyerahan Jasa 

Keputusan tentang ke mana, kapan dan bagaimana mengirimkan jasa mempunyai dampak 

penting terhadap bentuk pengalaman layanan pelanggan dengan menentukan jenis pertemuan 

(kalau ada) dengan personil layanan dan harga dan biaya-biaya lainnya yang diberikan.  

 

Faktor yang membentuk strategi penyerahan jasa : 

Apakah bentuk atau strategi positioning perusahaan itu menuntut pelanggan melakukan 

kontak fisik langsung dengan personalia, peralatan, dan fasilitasnya? 
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Terkait dengan strategi perusahaan untuk tempat-tempat distribusi : apakah perusahaan harus 

mempertahankan hanya satu gerai atau menawarkan untuk melayani pelanggan melalui 

banyak gerai di berbagai lokasi yang berbeda? 

 

Metode Penyerahan Jasa 

Pelanggan mengunjungi tempat jasa  

Kenyamanan lokasi dan jadwal kerja pabrik jasa mungkin mempunyai peran yang sangat 

besar apabila pelanggan harus hadir secara jasmani-sepanjang penyerahan jasa atau bahkan 

hanya sekedar memulai dan mengakhiri transaksi tersebut.  

 

Penyedia mendatangi pelanggan 

Hal ini penting apabila sasaran jasa tersebut adalah suatu benda fisik yang tidak bergerak, 

seperti bangunan yang perlu dibersihkan, mesin besar yang perlu diperbaiki, rumah yang 

membutuhkan tindakan pembasmian hama, atau kebun yang perlu ditata. 

 

Transaksi jarak jauh 

Pelanggan tidak pernah melihat fasilitas jasa tersebut dan tidak pernah menemui petugas jasa 

secara langsung. Konsekuensi pentingnya adalah : jumlah pertemuan jasanya cenderung lebih 

sedikit, dan pertemuan yang benar-benar berlangsung dengan petugas jasa lebih mungkin 

terjadi melalui telepon atau, bahkan lebih jauh lagi, lewat pos, faks, atau email. 

 

Bukti Fisik Panorama Jasa  

Bukti fisik yang paling kuat dialami pelanggan yang datang ke pabrik jasa dan melihat 

karyawan bekerja dalam lingkungan fisiknya. 

Panorama jasa adalah : 

Kesan-kesan yang diciptakan pada pancaindera oleh perancangan lingkungan fisik tempat 

jasa diserahkan, atau 

 Gambaran gaya dan penampilan lingkungan fisik tempat pelanggan dan penyedia jasa 

berinteraksi. 

Panorama jasa dapat menciptakan kesan positif atau negatif terhadap masing-masing 

pancaindera, dan makin banyak perusahaan memberikan perhatian penuh terhadap desainnya.  
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Peran Lingkungan Fisik 

Lingkungan fisik membantu dan membentuk perasaan dan reaksi yang tepat antara pelanggan 

dan karyawan. 

Bukti fisik dan atmosfer yang menyertainya mempengaruhi perilaku pembeli dalam tiga hal : 

Sebagai medium yang menimbulkan perhatian untuk membuat panorama jasa tersebut 

menonjol dari bangunan pesaing dan untuk menarik pelanggan dari segmen sasaran. 

Sebagai medium yang menciptakan pesan, dengan menggunakan isyarat-isyarat simbolis 

untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang diinginkan tentang sifat dan kualitas khusus 

pengalaman jasa tersebut. 

Sebagai medium yang menciptakan efek, dengan menggunakan warna, tekstur, suara, bau, 

dan desain ruang untuk menciptakan atau meningkatkan selera untuk barang, jasa, atau 

pengalaman tertentu 

 

Keputusan Tempat dan Waktu 

Bagaimana manajer jasa sebaiknya mengambil keputusan tentang ke mana jasa diserahkan 

dan kapan disediakan, jawabannya kemungkinan akan mencerminkan kebutuhan-kebutuhan 

dan harapan-harapan pelanggan, kegiatan-kegiatan persaingan, dan sifat usaha jasa tersebut.  

 

Di mana Jasa Seharusnya Diserahkan? 

Beberapa pabrik jasa dapat diciptakan dengan skala yang sangat kecil, dengan sejumlah unit 

ditempatkan di mana pelanggan berada. Lokasi yang paling jelas bagi jasa konsumen adalah 

dekat dengan tempat tinggal pelanggan atau bekerja.  

 

Kapan Seharusnya Jasa Diserahkan?  

Pada masa lalu, kebanyakan eceran dan jasa profesional di negara-negara industri menaati 

jadwal tradisional dan agak diatur yang membatasi ketersediaaan jasa sekitar 40 hingga 50 

jam perminggu. Sebagian besar rutinitas ini mencerminkan norma-norma sosial (dan bahkan 

ketentuan hukum  atau kesepakatan serikat kerja) tentang jam berapa saja waktu yang pantas 

bagi orang bekerja dan bagi perusahaan menjual barangnya. Dewasa ini, situasi ini berubah 

dengan cepat. Bagi beberapa usaha jasa yang sangat tanggap, standarnya telah menjadi 

layanan 24/7-24 jam per hari, tujuh hari per minggu, di seluruh dunia.  
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Faktor-faktor yang Mendorong Perpanjangan Jam Operasi : 

 Tekanan ekonomi dan konsumen. 

 Perubahan perundang-undangan 

 Insentif ekonomi untuk meningkatkan penggunaan aset 

 Ketersediaan karyawan untuk bekerja pada jam-jam “yang tidak lazim” 

 Fasilitas swa-layan otomatis 

 

Menjawab Kebutuhan Pelanggan tentang Kenyamanan Waktu 

Pencarian pelanggan tentang kenyamanan tidak hanya terbatas pada waktu dan tempat yang 

menyenangkan, juga tidak hanya pada pembelian produk inti. Orang menginginkan akses 

yang mudah pada jasa pelengkap, khususnya informasi, reservasi, dan pemecahan masalah. 

 

Melayani Perbaikan Produk-produk Manufaktur  

Kebanyakan produk manufaktur menciptakan akan kebutuhan jasa yang menyertainya, mulai 

dari keuangan dan pelatihan hingga transportasi dan pemeliharaan. Tentu saja, daya saing 

suatu produk manufaktur dalam pasar domestik maupun global adalah tugas ketersediaan dan 

kualitas jasa yang relevan sama seperti kualitas produk inti tersebut. Makin banyak 

perusahaan manufaktur maupun jasa mengandalkan sistem berbasis komputer untuk 

menyediakan jasa pelengkap yang dibutuhkan dan diharapkan pelanggan. Pada gilirannya, 

pelayanan sistem komputer ini adalah suatu industri besar untuk pemrosesan barang milik. 

 

Proses Penyerahan Jasa 

Persoalan proses penyerahan jasa lebih rumit untuk desain sistem penyerahan jasa baru 

dibanding hanya gambaran tentang fasilitas fisik dan peralatannya dan spesifikasi petugas 

jasa yang diperlukan. Makin lama kecepatan makin menjadi elemen yang sangat penting 

dalam strategi persaingan. Perusahaan-perusahaan jasa membangun strateginya di sekitar apa 

yang dikenal sebagai operasi siklus cepat (fast cycle operation). Bukan hanya pelanggan yang 

tertarik dengan jasa yang lebih cepat; perusahaan juga memperoleh manfaat kalau 

pengoperasian yang lebih cepat menghasilkan produktivitas yang makin baik dan biaya yang 

lebih rendah. 
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Perancangan dan Konfigurasi Penyerahan Jasa 

Keputusan merencanakan dan mengkonfigurasikan proses penyerahan jasa diperlukan 

manajer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan : 

Bagaimana seharusnya urutan berbagai langkah dalam proses penyerahan jasa tersebut? Di 

mana (lokasi) dan kapan (jadwal) langkah-langkah ini seharusnya terjadi? 

Apakah elemen-elemen jasa harus digabungkan atau dipisahkan untuk tujuan penyerahan 

(misalnya, apakah perusahaan jasa harus memikul tanggung jawab atas semua elemen atau 

mendelegasikan jasa pelengkap tertentu, seperti informasi dan reservasi, kepada perantara)? 

 

Lanjutan Perancangan dan Konfigurasi Penyerahan Jasa 

Seperti apa seharusnya sifat kontak antara penyedia jasa dan pelanggannya; Apakah 

pelanggan harus datang ke penyedia atau sebaliknya? Atau untuk jenis jasa lainnya (misalnya 

eceran dan perbankan), apakah kedua belah pihak melakukan kesepakatan dari jarak jauh, 

dengan menggunkan surat atau telekomunikasi (mulai dari telepon biasa hingga internet)? 

 

Bagaimana seharusnya sifat proses jasa tersebut pada masing-masing tahap? Apakah 

pelanggan harus dilayani per kelompok atau sendiri-sendiri, atau apakah mereka harus 

melayani diri sendiri? 

 

Lanjutan Perancangan dan Konfigurasi Penyerahan Jasa 

Bagaimana seharusnya aturan pelayanannya : Apakah perusahaan tersebut harus 

menggunakan sistem reservasi atau bekerja berdasarkan prinsip yang lebih dulu datang akan 

lebih dulu dilayani, dengan antrian kalau perlu? Kemungkinan lain, apakah sistem prioritas 

harus diciptakan untuk jenis pelanggan tertentu (sebagaimana dilakukan banyak perusahaan 

untuk pelanggan industri mereka yang lebih besar atau dilakukan perusahaan-perusahaan 

penerbangan bagi frequent flyer mereka)? 

 

Lanjutan Perancangan dan Konfigurasi Penyerahan Jasa 

Metafora dan atmosfer apa yang seharusnya coba diciptakan lingkungan penyerahan jasa 

(atau panorama jasa) tersebut? Untuk jasa kontak tinggi, ini mencakup keputusan tentang : 

 Desain dan tata letak fasilitasnya; 

 Seragam penampilan dan sikap staf; 

 Jenis perabot dan peralatan yang dipasang; dan 
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 Penggunaan musik, lampu dan dekorasi. 

 

Bagaimana Teknologi Melahirkan Revolusi Penyerahan Jasa 

Perkembangan dalam telekomunikasi dan teknologi komputer khususnya terus menghasilkan 

banyak inovasi dalam penyerahan jasa.  

Empat inovasi yang khususnya sangat menarik adalah : 

Pengembangan telepon pintar yang memungkinkan pelanggan berkomunikasi dengan 

komputer suatu perusahaan jasa dengan perintah di tombol telepon sebagai jawaban atas 

perintah suara. Teknologi pengenalan suara juga sudah mulai digunakan. 

 

Lanjutan empat inovasi 

Penciptaan kios-kios otomatis yang berdiri sendiri yang memungkinkan pelanggan 

melakukan berbagai jenis transaksi sederhana. Contoh ATM bank. 

 

Pengembangan situs internet yang dapat menyediakan informasi, menerima pesanan, dan 

bahkan berguna sebagai saluran penyerahan jasa berbasis informasi. 

Pengembangan kartu pintar dengan microcip yang dapat menyimpan informasi rinci tentang 

pelanggan dan bertindak sebagai dompet elektronik, yang berisikan uang digital. 

 

Mempromosikan dan Menyerahkan Jasa dalam Internet 

Menawarkan kepada pelanggan lebih banyak pilihan : 

Beberapa orang memilih kontak langsung; yang lainnya menyukai kontak telepon dengan 

seorang manusia; yang lainnya lagi lebih menyukai anominitas dan kontrol yang lebih tinggi 

yang ditawarkan oleh kontak yang lebih impersonal. 

 

Ketika membeli barang, beberapa pelanggan senang mengunjungi toko dan melakukan 

pemeriksaan fisik barang-barang yang menarik bagi mereka. Yang lainnya menonton demo 

produk di televisi (kadang-kadang disebut infomersial) dan kemudian menghubungi nomor 

bebas pulsa untuk melakukan pemesanan kalau mereka sudah melihat sesuatu yang mereka 

sukai. Kelompok lainnya senang memilih pembeliannya dari katalog yang dicetak dengan 

bagus dan memesan melalui telepon atau surat.  

 

 

 



47 
 

Lanjutan Mempromosikan dan Menyerahkan Jasa dalam Internet 

Akhirnya sekelompok kecil konsumen tetapi jumlah mereka makin banyak memilih 

penggunaan ruang maya (cyberspace) sebagai sarana untuk memeriksa dan membeli barang 

melalui internet.  

Tempat Pasar atau Ruang Pasar? 

Makin banyak jasa sekarang masuk dalam kategori hubungan jarak jauh daripada transaksi 

langsung. Sebagaimana ditulis Rayport dan Sviokla, “Interaksi tempat pasar tradisional 

antara penjual fisik dan pembeli fisik telah hilang. Bahkan, segala sesuatu tentang jenis 

transaksi baru ini yang kita sebut transaksi “tempat pasar” (marketplace) berbeda dari apa 

yang terjadi di tempat pasar. 

 

Tempat pasar adalah : 

Perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis di tempat pasar (marketplace) memerlukan 

lingkungan fisik di mana pelanggan dapat bertemu dengan pemasok untuk memeriksa barang 

dagangan dan melakukan bisnis yang terkait dengan jasa. 

 

Ruang pasar adalah : 

Perusahaan-perusahaan yang melakukan bisnis di ruang pasar (marketplace) dengan kontak 

objek-objek fisik mungkin akan dapat digantikan oleh informasi tentang benda tersebut 

(seperti pada katalog kertas atau elektronik). 

 

“ MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN “ 

Learning Outcomes 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi kepuasan pelanggan serta menyampaikan pelayanan 

terbaik kepada orang yang dilayaninya. 

Outline Materi 

 Pengertian Pelayanan 

 Pentingnya Pelayanan 

 Pelayanan Berkualitas 

 Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan 

 Kesenjangan Kualitas Pelayanan 

 Penyebab Terjadinya Kesenjangan Kualitas Pelayanan 

 Metode Survey Kepuasan Pelanggan 
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 Memperbaiki Kualitas Pelayanan 

 

Pengertian Pelayanan 

1. Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. 

2. Pelayanan adalah sebuah produk, yang ditawarkan dan disampaikan kepada pelanggan 

yang membutuhkan. 

3. Pelayanan tidak hanya terbatas sebagai produk jasa, melainkan sebagai yang menyertai 

produk barang dalam penyampaiannya. 

4. Pelayanan secara luas mencakup baik yang kelihatan (tangibles) maupun yang tidak 

kelihatan (intangibles). 

 

Pentingnya Pelayanan  

 Pelanggan adalah Raja : Ungkapan yang menandakan pentingnya kedudukan pelanggan 

dalam sebuah usaha bisnis. 

 Kesempatan pertama: Suatu pengalaman pertama seorang pembeli pada saat mendatangi 

tempat kita. 

 Pengalaman pertama ini biasanya sangat berpengaruh bagi keputusan seorang pembeli 

untuk mau atau tidak mau datang kembali membeli produk kita.  

 Pemberian kesan dan pengalaman pertama ini penting diperhatikan. 

 

Pelayanan Berkualitas 

 Pihak yang paling berkompeten menentukan seberapa tingginya kualitas pelayanan yang 

kita sampaikan adalah pemakai jasa pelayanan itu sendiri. 

 Dengan demikian, penilaian harus berdasarkan pandangan pelanggan. 

 Sedangkan apa yang diinginkan dan diharapkan pelanggan dapat berbeda jenis dan 

tingkatnya dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain. 

 Dan penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak hanya terjadi atas produk pelayanan itu 

sendiri, tetapi juga terhadap proses dimana pelayanan itu berlangsung. 

 

Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan 

 Tampilan (tangibles): Tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil dan bahan 

komunikasi. 
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 Keandalan (reliability): Kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara tepat 

dan terpercaya. 

 Tanggap (responsiveness): Kemauan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan 

pelayanan yang tepat. 

 Keyakinan (assurance): Pengetahuan dan kesopanan dari para pegawai dan kemampuan 

mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. 

 Empati (empathy): Perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

pelanggannya. 

 

Kesenjangan Kualitas Pelayanan 

 Kesenjangan 1: Kesenjangan antara harapan pelanggan dengan persepsi manajemen. 

 Kesenjangan 2: Kesenjangan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi (standar) 

kualitas pelayanan. 

 Kesenjangan 3: Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan pelayanan 

yang dihantarkan. 

 Kesenjangan 4: Kesenjangan antara penyampaian pelayanan dengan komunikasi 

eksternal. 

 Kesenjangan 5: Kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan atas kualitas 

pelayanan. 

 Kesenjangan kelima merupakan kesenjangan utama, yang disebabkan oleh kesenjangan 1 

sampai 4. 

 

 Untuk menutup kesenjangan 5 perlu kesenjangan 1 sampai 4 ditutup terlebih dahulu. 

 

Penyebab Terjadinya Kesenjangan Kualitas Pelayanan 

 Kesenjangan1, terjadi karena manajemen tidak mengetahui dengan baik harapan 

pelanggan. 

 Kesenjangan 2, terjadi karena standar kualitas pelayanan yang tidak tepat. 

 Kesenjangan 3, terjadi karena pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. 

 Kesenjangan 4, terjadi bila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan. 
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Metode Survey Kepuasan Pelanggan 

Beberapa metode yang dapat digunakan 

 Sistem keluhan atau saran (Complaint and Suggestion System): Mengisi formulir untuk 

menyampaikan hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai. 

 Survey kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction Surveys): Pengukuran langsung yang 

dilakukan terhadap pelanggan, baik secara terpilih maupun acak (tertulis maupun lisan).  

 Ghost Shopping: Dilakukan dengan cara menggaji seseorang yang bertindak pura-pura 

sebagai pelanggan potensial. 

 Lost Customer Analysis: Menghubungi kembali pelanggan yang berhenti membeli atau lari 

ke pemasok lain. 

 

Memperbaiki Kualitas Pelayanan 

 Melayani dengan sepenuh hati 

 Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

 Faktor utama yang berpengaruh adalah sumber daya manusianya. 

 Pembekalan sangat diperlukan melalui pendidikan dan pelatihan (sebelum dan sesudah 

menjadi karyawan). 

 Memperbaiki dimensi pelayanan (yang tangibles dan intangibles). 

 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh segenap karyawan : 

 Selalu ingin membantu setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan sampai tuntas. 

 Selalu memberikan perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi pelanggan. 

 Sopan dan ramah dalam melayani pelanggan tanpa melakukan diskriminasi dalam 

bentuk apa pun. 

 Memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tindak tanduk para 

pelanggan. 

 Menjaga perasaan pelanggan agar tetap merasa tenang, nyaman dan menimbulkan 

kepercayaan. 

 Dapat menahan emosi dari setiap kasus yang dihadapi terutama dalam melayani 

pelanggan yang berperilaku kurang baik. 

 

Kesimpulan 

 Dalam persaingan yang semakin ketat sekarang ini, aspek pelayanan menjadi salah 

satu keunggulan sangat kompetitif. 
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 Yang terutama menilai baik-buruknya kualitas pelayanan adalah pengguna jasa 

pelayanan itu sendiri. 

 Dimensi-dimensi pelayanan bisa digolongkan ke dalam yang tangibles dan 

intangibles. 

 Produk jasa pelayanan menyertai produk barang dalam penyampaiannya kepada 

pelanggan. 

 Kualitas pelayanan ditentukan justru ketika pelayanan itu sendiri sedang dihantarkan. 

 Untuk bisa memberi pelayanan yang baik diperlukan mengetahui dengan tepat apa 

yang diharapkan oleh pelanggan. 

 Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam menyampaikan pelayanan yang 

baik. 

 

MENAMBAH NILAI DENGAN ELEMEN-ELEMEN PRODUK PELENGKAP 

Produk Inti dan Jasa Pelengkap  

Fokus dalam bab ini adalah menggolongkan jasa pelengkap ada di sekitar produk inti dan 

memperlihatkan bagaimana kemiripan yang berguna mungkin ada di seluruh industri di 

antara jasa pelengkap ini. 

 

Produk yang Teraugmentasi (augmented product)  

Yang juga disebut sebagai produk yang diperluas atau paket produk-dalam upaya untuk 

menggambarkan elemen-elemen pelengkap yang menambah nilai barang-barang manufaktur. 

 Atau : Produk inti (barang atau jasa), bersama semua elemen pelengkap yang menambah 

nilai bagi pelanggan. 

Beberapa kerangka yang dapat digunakan untuk menggambarkan produk yang teraugmentasi 

dalam konteks jasa : 

Model molekul (moleculer model) oleh Lynn Shostack. 

Kerangka kerja yang menggunakan analogi kimia untuk membantu pemasar 

memvisualisasikan dan mengelola apa yang mereka istilahkan sebagai “entitas pasar 

keseluruhan” (total market entity). 

Model yang didasarkan pada jasa inti (core service) dan jasa penunjang (peripheral 

service), oleh Pierre Eiglier dan Eric Langeard. 

Jasa inti dikelilingi sebuah lingkaran yang berisikan beberapa jasa penunjang  yang khas 

dimiliki produk tersebut, yang menekankan saling ketergantungan berbagai jenis komponen. 
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Keduanya membedakan elemen-elemen penunjang yang dibutuhkan untuk mempermudah 

penggunaan jasa inti dan elemen-elemen yang meningkatkan daya tarik jasa inti tersebut. 

Penggolongan Jasa Pelengkap  

Kemungkinan ada puluhan jasa pelengkap yang berbeda, tetapi hampir semuanya dapat 

digolongkan menjadi salah satu dari delapan kelompok berikut, yaitu : 

Jasa pelengkap yang memudahkan (facilitating supplement) 

Yaitu jasa pelengkap yang memudahkan penggunaan produk inti atau yang dibutuhkan untuk 

penyerahan jasa. Terdiri dari jasa : 

- Informasi 

- Penerimaan pesan 

- Penagihan 

- Pembayaran 

 

Jasa pelengkap yang meningkatkan (enhancing supplementary service) 

Yaitu jasa pelengkap yang dapat menambah nilai ekstra bagi pelanggan.  

Terdiri dari jasa : 

- Konsultasi 

- Keramahan 

- Pengamanan 

- Pengecualian 

 

1. Informasi 

Yaitu : sekelompok  jasa  pelengkap  yang  mempermudah  pembelian  dan  penggunaan  

jasa dengan memberitahukan kepada pelanggan tentang fitur dan kinerja jasa sebelum, 

selama, dan setelah penyerahan jasa.  

Contoh elemen-elemen informasi : 

- Petunjuk ke tempat jasa 

- Jadwal dan jam pelayanan 

- Harga 

- Instruksi penggunaan produk inti dan jasa pelengkap 

- Sarana dan mengingatkan 

- Peringatan 

- Kondisi (persyaratan) penjualan dan pelayanan 

- Pemberitahuan perubahan 
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- Dokumentasi 

- Konfirmasi pemesanan 

- Ringkasan aktivitas rekening (pelanggan) 

- Tanda terima dan tiket 

Untuk mendapatkan nilai penuh dari setiap barang atau jasa, pelanggan membutuhkan 

informasi yang relevan. 

 

2. Penerimaan Pesanan (order taking) 

Yaitu: sekelompok jasa pelengkap yang mempermudah pembelian dengan menciptakan 

prosedur yang cepat, akurat, dan tanggap untuk menerima permohonan keanggotaan, 

melakukan pemesanan, atau melakukan reservasi. 

Contoh elemen-elemen penerimaan pesan : 

Permohonan 

- Keanggotaan dalam klub atau program 

- Jasa berlangganan (misalnya : listrik, air, PAM, telepon) 

- Jasa dengan persyaratan (misalnya : kredit dan pendaftaran ke  perguruan tinggi) 

 

Pemasukan pesanan 

- Pengisian langsung di tempat 

- Pesanan lewat surat atau telepon untuk pengisian sesudahnya 

- Pemesanan dan chek-in 

- Tempat duduk 

- Meja 

- Ruangan 

- Penyewaan kendaraan atau perlengkapan lain 

- Janji pertemuan professional 

- Izin menggunakan fasilitas terbatas (misalnya : pameran) 

Proses penerimaan pesanan sebaiknya terselenggara dengan sopan, cepat, dan akurat 

sehingga pelanggan tidak membuang-buang waktu dan mengeluarkan tenaga mental atau 

fisik yang tidak perlu 
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3. Penagihan 

Yaitu : sekumpulan  jasa pelengkap  yang  memudahkan  pembelian dengan menyediakan  

dokumentasi yang jelas, tepat waktu, akurat dan relevan tentang apa yang harus dibayar 

pelanggan, ditambah dengan informasi tentang bagaimana membayarnya. 

Contoh elemen-elemen penagihan : 

 Laporan berkala aktivitas (pelanggan) 

 Tagihan untuk masing-masing transaksi 

 Pernyataan lisan tentang jumlah yang harus dibayar 

 Tampilan mesin tentang jumlah yang harus dibayar 

 Penagihan sendiri (dihitung oleh pelanggan) 

 

4. Pembayaran 

Yaitu : sekumpulan  jasa pelengkap  yang  memudahkan  pembelian  dengan  menawarkan 

pilihan prosedur yang mudah untuk melakukan pembayaran dengan cepat. 

Contoh elemen-elemen pembayaran 

Swalayan  

- Pembayaran dengan uang pas di mesin 

- Pembayaran tunai di mesin dengan kembalian 

- Memasukkan kartu pra bayar 

- Memasukkan kartu kredit, tagihan, atau debit 

- Memasukkan karcis (token) 

- Transfer dana secara elektronik 

- Mengirimkan cek 

- Langsung ke penerima pembayaran atau perantara 

- Pembayaran tunai dan mendapat pengembalian 

- Penggunaan cek 

- Kartu kredit, tagihan, atau debit 

- Token, voucher, dan lain-lain 

- Pemotongan otomatis dari rekening tabungan (misalnya : biaya bank) 

 

Kontrol dan verifikasi 

- Sistem   otomatis   (misalnya,   tiket   yang   dapat  dibaca mengoperasikan pintu masuk) 

- Sistem    pribadi    (misalnya,     alat    pengontrol    pintu   dan pemeriksa   tiket)  
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5. Konsultasi 

Yaitu : sekumpulan jasa  pelengkap yang menambah nilai dengan memberikan jawaban 

kepada pelanggan yang membutuhkan  saran, konseling, atau pelatihan untuk membantu 

mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari pengalaman jasa tersebut. 

Contoh elemen-elemen konsultasi : 

- Saran 

- Audit 

- Konseling pribadi 

- Tutorial atau pelatihan tentang penggunaan produk 

- Konsultasi manajemen atau teknis  

 

6. Keramahan  

Yaitu: sekelompok jasa pelengkap yang menambah nilai dengan cara memperlakukan para 

pelanggan seperti tamu dan menyediakan perlengkapan kenyamanan yang mampu 

mengantisipasi kebutuhan mereka selama berinteraksi dengan penyedia jasa. 

Contoh elemen-elemen keramahan : 

- Sambutan 

- Makanan dan minuman 

- WC dan kamar kecil 

- Perlengkapan kamar mandi 

Fasilitas dan perlengkapan ruang tunggu 

- Ruang duduk (lounge),  ruang  tunggu,  tempat duduk 

- Tempat berteduh 

- Majalah, hiburan, surat kabar 

- Transportasi 

- Keamanan 

 

7. Pengamanan 

Yaitu : sekumpulan  jasa  pelengkap  yang menambah  nilai dengan membantu pelanggan 

menangani atau mengamankan barang milik pribadinya yang mereka bawa ke tempat 

penyerahan jasa atau tempat mereka membeli. 

Contoh elemen-elemen pengamanan : 

- Penjagaan milik yang dibawa pelanggan  

- Penjagaan anak 



56 
 

- Perawatan hewan peliharaan 

- Fasilitas parkir untuk kendaraan 

- Parkir pelanggan tetap 

- Ruang penyimpanan jaket 

- Penanganan bagasi 

- Ruang penyimpanan 

- Penyimpanan deposito dan surat berharga 

Penjagaan barang yang dibeli (atau disewa) pelanggan 

- Pengepakan 

- Pengambilan dan pengembalian 

- Transportasi 

- Pengantaran 

- Pemasangan 

- Pemeriksaan dan diagnosis 

- Pembersihan 

- Pengisian bahan bakar 

- Pemeliharaan preventif 

- Perbaikan dan renovasi 

- Peningkatan kemampuan 

- Pembuangan 

 

8. Pengecualian (exception) 

Yaitu sekumpulan jasa pelengkap yang menambah nilai dengan menanggapi permintaan 

khusus, memecahkan masalah, menangani pengaduan dan saran, dan menyediakan 

kompensasi atas kegagalan jasa. 

Ada beberapa macam pengecualian yang berbeda : 

1. Permintaan khusus (special request) 

Ada banyak keadaan di mana pelanggan perorangan atau perusahaan mungkin akan 

meminta tingkat perlakuan khusus tertentu yang membutuhkan sesuatu yang berbeda 

dari prosedur operasional normal. 

2. Pemecahan masalah (problem solving) 

Kadang-kadang penyerahan jasa (atau kinerja produk) yang biasa gagal dijalankan 

dengan lancar sebagai kibat dari kecelakaan, keterlambatan, kerusakan alat, atau 

kesulitan dalam menggunakan produk. 
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3. Penanganan pengaduan, saran dan pujian (handling of complaint, suggestion, and 

compliment) 

Ini membutuhkan prosedur yang ditetapkan dengan baik. Seharusnya mudah bagi 

pelanggan mengungkapkan ketidakpuasannya, menawarkan saran perbaikan, atau 

melontarkan pujian, dan penyedia jasa seharusnya sanggup memberi tanggapan yang 

tepat dengan cepat. 

 

4. Ganti rugi (restitution) 

Pelanggan berharap mendapat kompensasi untuk kegagalan kinerja yang serius. 

Kompensasi ini dapat berbentuk perbaikan dengan garansi, penyelesaian secara hikum, 

pengembalian uang, tawaran perbaikan gratis di masa mendatang, atau bentuk-bentuk 

pembayaran lainnya yang setimpal. 

Contoh elemen-elemen pengecualian, yaitu: 

Permintaan khusus sebelum penyerahan jasa 

- Kebutuhan anak 

- Persyaratan makanan 

- Kebutuhan medis atau cacat 

- Ibadah keagamaan 

- Penyimpangan dari prosedur operasi standar 

Penanganan komunikasi khusus, meliputi: 

- Pengaduan 

- Pujian 

- Saran 

 

Pemecahan masalah, meliputi: 

- Jaminan atau garansi atas kerusakan produk 

- Mengatasi kesulitan yang timbul karena penggunaan produk 

- Mengatasi kesulitan akibat kecelakaan, kegagalan jasa, dan masalah dengan karyawan atau 

pelanggan lain 

- Membantu pelanggan yang mengalami kecelakaan atau perawatan medis darurat 

Ganti rugi, meliputi: 

- Pengembalian uang 

- Kompensasi   yang    setimpal  karena   barang  dan   jasa   yang  tidak memuaskan 

- Perbaikan gratis terhadap barang yang rusak 
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MENANGANI KELUHAN PELANGGAN 

Menerima Keluhan Pelanggan 

Pelanggan-pelanggan yang melakukan keluhan memiliki tiga tipe, antara lain: 

Active complainers 

yang memahami haknya, percaya diri, dan tahu persis cara mereka menyampaikan complain.  

Inactive complainers yakni mereka yang lebih suka menyampaikan keluhan mereka kepada 

orang lain (teman, keluarga, tetangga, rekan kerja) daripada langsung kepada perusahaan 

yang bersangkutan, cenderung langsung berganti pemasok, dan tidak pernah kembali lagi ke 

perusahaan yang mengecewakan mereka.  

 

Hyperactive complainers 

yakni komplain terhadap siapapun untuk masalah apapun, kadangkala berlaku kasar dan 

agresif, dan hampir tidak mungkin dipuaskan karena tujuan complainnya lebih 

dilatarbelakangi keinginan untuk mencari „untung‟ atau merupakan “wrong customers” yang 

harus dihindari. 

 

Tujuan utama keluhan pelanggan 

Mendapatkan Restitusi atau kompensasi 

Melampiaskan kemarahan mereka 

Bantuan untuk meningkatkan layanan 

Alasan altruistik 

 

Keluhan digolongkan menjadi empat 

Mechanical Complaints 

Jenis keluhan yang disebabkan oleh kesalahan yang terjadi pada perlengkapan yang ada di 

restoran.  

Atitudinal Complaints 

Jenis keluhan yang disebabkan karena staff atau karyawan mempunyai sikap yang buruk 

dalam melayani pelanggan. 

Service – Related Complaints 

Jenis keluhan yang disebabkan oleh buruknya pelayanan yang diberikan disebuah restoran 

Unusual Complaints 

Pelanggan juga dapat melakukan keluhan karena tidak adanya ruangan khusus bagi yang 

tidak merokok atau karena suasana yang tidak nyaman di dalam restoran. 
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Mendengarkan Keluhan Pelanggan Sepenuhnya, Tanpa Memotong Dalam menangani 

keluhan pelanggan, seorang customer service dituntut untuk mampu dalam 4 aspek 

yakni: 

 Simak 

 Buat Catatan 

 Konfirmasi 

 Selesaikan Permasalahan 

 

Mengkonfirmasi Ulang Keluhan Pelanggan  

Setelah Anda mendengarkan keluhan konsumen, ulangi inti masalah yang disampaikannya. 

Ini diperlukan agar konsumen tahu bahwa Anda sudah memahami hal yang dikeluhkan. 

Konfirmasi harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan untuk menegaskan fakta 

permasalahan yang terjadi. 

 

Ingat bahwa masalah akan semakin rumit jika terjadi kesalahpahaman. Untuk itu, pastikan 

Anda mengonfirmasi keluhan konsumen yang sebenarnya. Jangan sampai Anda salah 

menangkap maksud yang disampaikannya, sehingga membuat Anda salah dalam mengambil 

tindakan. 

 

Menyampaikan Permohonan Maaf Atas Ketidaknyamanan Yang Dialami Pelanggan 

Beberapa hal yang harus Anda lakukan saat minta maaf pada konsumen yaitu: 

 Akui Kekurangan 

 Bertangung Jawab 

 Berikan Kompensasi 

 Tunjukkan Penyesalan 

 Buktikan Komitmen Anda 

 

Menjelaskan Langkah-langkah Yang Akan Diambil Untuk Menanggapi Keluhan 

Terdapat beberapa panduan yang perlu diperhatikan ketika menangani keluhan pelanggan: 

a. Don’t be defensive 

Janganlah bertindak defensive dengan cara menghindar ataupun bahkan menyerang balik 

pihak yang menyampaikan keluhan karena hal itu akan konta produktif bagi lembaga 

pelayanan.  
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b. Be a good listener 

Dengarkan dengan baik setiap keluhan yang disampaikan dan jangan rencanakan tanggapi. 

c.  Empathy 

Bersikaplah penuh empati dengan tujuan untuk memahami lebih dalam perasaan dan 

setiap realitas apapun yang dialami pelanggan. 

d. Don’t blame anyone 

Jangan salahkan orang lain baik pelanggan yang menyampaikan keluhan atau rekan kerja 

yang bertugas pada bidang yang menjadi objek keluhan.  

e. Get the facts 

Dapatkan bukti-bukti dan hadirkan fakta dengan baik saat menerima keluhan dan 

memberikan solusi atas keluhan yang disampaikan.  

f. Sincerity 

Perlihatkan ketulusan sikap dalam menerima keluhan pelanggan yaitu dengan tujuan 

membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pelanggan.  

g. Action 

Buktikan bahwa sebagai petugas penanganan komplain bersedia untuk menyelesaikan 

segala keluhan yang disampaikan dengan sungguh-sungguh.  

h. Apologize 

Mintalah maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan dirasakan oleh pelanggan dalam 

menerima layanan yang diberikan.  

 

Menyampaikan Tenggat Waktu Penanganan Keluhan Disampaikan 

Meski siap bernegosiasi, Anda tetap harus mempunyai ketegasan dengan memberikan batas 

waktu. Biasanya, batas waktu itu Anda tuliskan secara jelas di bagian penutupan surat 

komplain. Apabila komplain tetap diabaikan pada batas waktu tersebut, lakukan teguran 

resmi yang ditujukan ke nama atau posisi yang lebih tinggi dalam perusahaan itu. 

 

Membuat Catatan Tertulis Terhadap Keseluruhan Keluhan Pelanggan Dibuat  

Buat Catatan, seorang CS harus dapat merangkum semua keluhan nasabah dengan membuat 

catatan yang berisi data nasabah dan kronologis permasalahan yang dihadapi nasabah.  

Konfirmasi, setelah merasa memahami permasalahan nasabah yang sebenarnya petugas CS 

sebaiknya tidak langsung memberikan jawaban, akan tetapi merangkum kembali apa yang 

telah didengar dan dipahami nasabah serta mengecek ulang pengertian mereka.  
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Mempersiapkan Penanganan Keluhan Pelanggan 

Handling complaint adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk menyelesaikan dan 

belajar dari kegagalan jasa agar dapat mendirikan kembali kepercayaan di mata pelanggan. 

Complaining ialah pengekspresian perasaan tidak puas, protes, kejengkelan, ataupun 

penyesalan. 

 

Mengkomunikasikan Keseluruhan Rincian Keluhan Pelanggan Kepada Seluruh Pihak 

Yang Terlibat 

Prosedur Penanganan Komplain/Keluhan Pelanggan yaitu: 

 Simak 

 Buat Catatan 

 Konfirmasi 

 Selesaikan Permasalahan 

 

Mengidentifikasi Sebab Utama Keluhan Pelanggan 

Tiga kategori komplain terhadap ketidakpuasan: 

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) 

Private Response  

Kategori ini diantaranya meliputi memberitahu dan memperingatkan teman, keluarga dan 

kolega mengenai pengalaman buruknya menggunakan produk atau jasa dari perusahaan 

bersangkutan, apabila tindakan ini dilakukan, maka akan berdampak buruk bagi citra 

perusahaan. 

Third Party Response  

Ditujukan pada objek-objek eksternal yang tidak terlibat secara langsung (contohnya surat 

kabar, lembaga konsumen, lembaga bantuan hukum dan sebagainya). 

 

Penyebab terjadinya keluhan pada pelanggan: 

Pelayanan yang diharapkan dari kita tidak seperti yang mereka harapkan.  

Mereka diacuhkan, misalnya dibiarkan menunggu tanpa penjelasan  

Tidak ada yang mau mendengarkan.  
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Seseorang berlaku tidak sopan atau tidak membantu terhadap mereka  

Tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk suatu kesalahan.  

Ada kegagalan komunikasi 

 

Mengidentifikasi Kondisi Spesifik Pelanggan Yang Mempengaruhi Penanganan 

Keluhan 

Jenis-jenis Pelanggan: 

 Pelanggan Internal 

 Pelanggan Eksternal 

 Pelanggan Antara 

Tipe-Tipe Konsumen: 

 Tipe Konsumen Pendiam 

 Tipe Konsumen Cerewet 

 Tipe Konsumen Arogan 

 Tipe Konsumen Sombong 

 Tipe Konsumen Hemat 

 Tipe Konsumen Pembanding 

 

Membuat Skala Prioritas Penanganan Yang Ditentukan Berdasarkan Jenis Keluhan 

Maupun Tipe Pelanggan  

Masalah dalam keluhan dapat digolongkan ke dalam 3 tingkatan : 

Penting, misalnya mengenai isu-isu keselamatan atau berkaitan dengan nyawa manusia  

Sederhana, misalnya mengenai permintaan formulir, jawaban aplikasi, permintaan maaf, 

pengembalian uang, membalas telepon, merespon surat, dan lainnya.  

Kompleks, misalnya mengenai masalah-masalah serius terkait dengan korupsi, 

maladministrasi, diskriminasi, ketidaknetralan, dan sebagainya. 

Menyusun Rencana Penanganan Keluhan Pelanggan 

 Tujuan 

 Ruang Lingkup  

 Definisi 

 Tolak Ukur  

 Rincian Prosedur  
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Melaksanakan Penanganan Keluhan Pelanggan 

Menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan 

5 R yang harus diperhatikan perusahaan ketika ingin menyampaikan permohonan maaf 

kepada pelanggan, yaitu: 

- Recognition  

- Pengakuan yang dibuat perusahaan 

- Responsibility 

Pengertian tanggung jawab disini adalah bahwa perusahaan menunjukkan itikadnya untuk 

memperbaiki situasi atas keluhan pelanggan guna membangun kembali kepercayaan 

pelanggan. 

- Remorse 

Dalam menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan, perusahaan harus 

menunjukkan penyesalan mendalam bahwa produk atau kebijakan yang dikembangkan 

ternyata menimbulkan kerugian bagi pelanggan. 

- Restitution 

adalah upaya untuk memperbaiki dan membangun kembali kepercayaan pelanggan yang 

mungkin menurun akibat kerugian dari penggunaan produk atau kebijakan yang 

dikeluarkan perusahaan. 

- Repetition 

adalah komitmen yang disampaikan perusahaan bahwa hal-hal yang menjadi keluhan 

pelanggan tidak akan terulang lagi.  

 

Menjelaskan Penyebab Utama Terjadinya Keluhan Pelanggan 

Hal yang menyebabkan keluhan pelanggan tersebut terjadi, seperti:  

Pelayanan yang diharapkan dari kita tidak seperti yang mereka harapkan.  

Mereka diacuhkan, misalnya dibiarkan menunggu tanpa penjelasan  

Tidak ada yang mau mendengarkan.  

Seseorang berlaku tidak sopan atau tidak membantu terhadap mereka  

Tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk suatu kesalahan.   

 

Menawarkan Solusi Terhadap Keluhan Pelanggan 

Pada tahap ini, pelanggan dapat dimintai persetujuan terhadap alternatif solusi yang diajukan. 

Secara teknis apabila dibutuhkan, proses persetujuan ini bisa melibatkan atasan sebagai 

perwakilan dari perusahaan, khususnya jika permasalahan cukup rumit dan kompleks. Hal ini 
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dilakukan agar pelanggan mengerti apa yang sedang dilakukan dan mengantisipasi hal-hal 

yang tidak diinginkan.  

 

Mengkonfirmasi Ulang Kesediaan Pelanggan Menerima Solusi Yang Ditawarkan  

Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diterapkan dan diperhatikan dalam 

menindaklanjuti solusi yang ditawarkan : 

Luangkan waktu untuk menangani dan menyelesaikan setiap keluhan pelanggan. 

Selalu komunikasikan kepada pelanggan. 

Pastikan untuk menanyakan apakah masih ada yang dikeluhkan atau apakah ada hambatan 

dalam menjalankan solusi yang diberikan. 

Meyakinkan pelanggan apakah sudah puas terhadap solusi yang diberikan. 

 

Menawarkan Alternatif Solusi Penanganan Keluhan Pelanggan 

Sebelum Anda menyelesaikan permasalahan konsumen, buatlah persetujuan atau kesepakatan 

tentang solusi yang akan diambil. Selanjutnya dapat disertakan  alternatif solusi dengan 

segala argumentasi dibaliknya. Tujuannya adalah solusi yang diberikan kepada pelanggan 

benar-benar win-win solution. Upaya win-win solution yaitu pihak Anda dan pelanggan sama-

sama merasa tidak dirugikan. Jika solusi pertama tidak disetujui, berikan solusi alternatif 

untuk mengantisipasi masalah baru yang tidak diinginkan.  

 

Menyampaikan Ucapan Terima Kasih Terhadap Kesediaan Pelanggan Menerima 

Alternatif Solusi 

Ungkapan rasa terima kasih terhadap kesediaan pelanggan yang telah menerima solusi, dapat 

dengan cara sebagai berikut : 

Berikan hal-hal tak terduga kepada pelanggan atas kesetiaannya memakai produk atau jasa 

Anda. Anda bisa memberikan bingkisan produk, kupon diskon, voucher belanja, atau  Anda 

bisa mengirimkan email ulang tahun dengan kode diskon atau souvenir untuk pembelanjaan 

di ulang tahun mereka. Ini juga bisa mendorong mereka untuk mempublish peristiwa 

berharga tersebut di media sosial mereka. 

 

Memberikan Informasi Mengenai Standar Layanan Prima Perusahaan Secara Lengkap 

Pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi 

harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan didalam perusahaan maupun diluar 

perusahaan. 
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Tujuan pelayanan prima antara lain sebagai berikut: 

Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. 

Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli barang/jasa yang 

ditawarkan pada saat itu juga. 

Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap pelanggan terhadap barang/jasa yang 

ditawarkan.  

Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu dikemudian hari terhadap 

produsen. 

Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. 

Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. 

 

Fungsi Pelayanan Prima 

Melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. 

Menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan. 

Menempatkan pelanggan sebagai mitra usaha. 

Menciptakan pangsa pasar yang baik terhadap produk/jasa. 

Memenangkan persaingan pasar. 

Memuaskan pelanggan, agar mau berbisnis lagi dengan perusahaan. 

Memberikan keuntungan pada perusahaan. 

 

Konsep Pelayanan Prima  

Attitude (sikap)  

Attention (perhatian)  

action (tindakan)   

 

MEWUJUDKAN KEPUASAN PELANGGAN 

KEPUASAN PELANGGAN 

“Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk (atau 

hasil) yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang menjadi harapannya”. 

Menggali Kebutuhan Layanan Pelanggan 

Mengidentifikasi kebutuhan dasar pelanggan 
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Cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi pelanggan adalah penjual harus 

menginformasikan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh pelanggan ketika membeli 

produk yang ditawarkan penjual. 

Untuk mengidentifikasi pelanggan dapat dilakukan dengan cara mengenali jenis pelanggan 

yang dapat membantu dalam melakukan identifikasi.  

Beberapa jenis pelanggan antara lain sebagai berikut: 

Pelanggan Internal 

 Pelanggan internal adalah pelanggan yang berada didalam perusahaan. 

Pelanggan Antara 

 Pelanggan antara adalah mereka yang bertindak sebagai perantara, bukan sebagai 

pemakai akhir produk ini. 

 

Pelanggan Eksternal 

 Pelanggan eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir produk itu, sering disebut 

pelanggan nyata. 

Dalam hal mengidentifikasi calon pelanggan, seorang penjual harus mengenal 

kepribadian pelanggan. Kepribadian dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Kepribadian Introvert dan Ekstrovert,  

Ciri kepribadian Introvert yang harus diketahui penjual yaitu pelanggan yang pemalu 

atau pendiam, rajin, dan suka memendam apa yang dirasakannya.  

2. Kepribadian Ekstrovert 

Pelanggan ekstrovert ini bisa juga disebut dengan pelanggan yang cenderung suka 

berbicara, mereka juga mudah menanggapi penjual ketika menawari barang yang 

dijualnya yang berbalik dengan sifat pelanggan introvert yang tidak menanggapi 

penjual ketika menawarkan barang yang dijualnya. 

 

Mengkonfirmasi ulang permintaan pelanggan 

Cara untuk mengetahui keinginan pelanggan adalah dengan cara: 

 Bertanya kepada pelanggan 

 Jadilah pelanggan dari bisnis anda sendiri 

 Kuisioner dan survey 

 Statistik pelanggan 

Menawarkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan 

Kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu: 
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 Menciptakan hubungan yang harmonis antara penjual dan pelanggan 

 Peningkatan pendapatan 

 Memberikan hasil yang baik untuk terciptanya loyalitas pelanggan 

 Memberikan informasi kepada orang lain 

 

Menciptakan ekspektasi kinerja layanan 

Secara umum ada dua tingkatan harapan pelanggan, yaitu : 

 Desired expectation 

 adalah harapan pelanggan tentang apa yang harus dilakukan oleh perusahaan kepada 

para pelanggan. 

 Adequate expectation 

adalah harapan pelanggan yang lebih rendah dibandingkan desired expectation. Atau 

harapan pelanggan terendah yang dianggap masuk akal oleh pelanggan, dan bisa 

ditoleransi oleh pelanggan. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Harapan Pelanggan 

 Experience (pengalaman pelanggan) 

Pengalaman pelanggan (customer experience) atas suatu jasa atau produk akan sangat 

berpengaruh terhadap desired expectation dan adequate expectation. 

 Communication 

 Komunikasi menjadi faktor berikutnya yang membentuk harapan pelanggan.  

 Personal Needs 

Faktor ketiga yang mempengaruhi harapan pelanggan adalah personal needs, yaitu 

ekspektasi pelanggan yang dibentuk oleh faktor internal konsumen yang bersangkutan. 

Beberapa cara untuk menggali harapan pelanggan, yaitu : 

 Company Visit 

Dengan model company visit yang diselenggarakan secara terus menerus ini diharapkan 

perusahaan akan selalu dapat mengetahui harapan pelanggannya. 

 Focus Group Discusion 

Dalam model FGD ini, perusahaan akan mengundang beberapa pelanggan yang 

representatif untuk diajak berdiskusi seputar produk, dengan point apa saja yang 

membuat para pelanggan tersebut merasa puas, tidak puas dan harapan terhadap produk 

berikutnya. 

 Call Center atau Hot Lines Service 
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Cara yang lainnya adalah dengan membentuk call center atau hot line service untuk 

melayani keluhan pelanggan atau saran dari pelanggan. 

 Social Media 

 Website dengan Forum atau Komunitas 

Keberadaan sebuah website bagi sebuah perusahaan untuk saat ini sepertinya sudah 

wajib, karena lewat website ini profile perusahaan bisa diketahui oleh siapa saja yang 

ingin mengetahuinya, terutama pelanggan perusahaan tersebut. 

 

Mempersiapkan Pelaksanaan Layanan Pelanggan 

Mempersiapkan seluruh sarana penunjang pelaksanaan layanan 

Sarana prasarana pelayanan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan 

semua sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk memberikan layanan secara 

profesional dibidang sarana dan prasarana dalam proses pelayanan yang efektif dan efisien 

pula. Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan. 

Selain itu, pelayanan yang baik memiliki ciri-ciri tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan 

menggunakan kriteria untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik yang didorong oleh 

beberapa faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang 

diberikan. 

 

Yang pertama adalah faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia 

(Customer Service Officer) yang melayani pelanggan harus memiliki kemampuan melayani 

pelanggan secara tepat dan cepat. Disamping itu, Customer Service Officer harus memiliki 

kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah, dan bertanggung jawab penuh 

terhadap pelanggannya. 

 

Yang kedua adalah faktor tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, 

ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki harus dilengkapi 

oleh kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya, sarana dan prasarana ini dioperasikan oleh 

manusia yang berkualitas. Sehingga, kedua faktor pendukung di atas, saling menunjang satu 

sama lainnya. 

 

Mengkomunikasikan Kebutuhan Layanan Pelanggan Kepada Seluruh Personil Yang   

Terlibat. 
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Tips-tips berikut supaya pesan yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh 

audiens. 

 Apa yang Hendak Disampaikan 

 Sederhanakan 

 Berikan Penekanan 

 Tunjukkan, Jangan Cuma Bicara 

 Libatkan Pelanggan 

 

Melaksanakan Pelayanan Prima 

Memberikan layanan yang tepat sesuai permintaan pelanggan: 

Berikut 10 prinsip layanan pelanggan yang memuaskan yaitu: 

1. Pelanggan adalah bos 

2. Jadi pendengar yang baik 

3. Identifikasi dan antisipasi kebutuhan 

4. Buat pelanggan merasa penting dan dihargai 

5. Bantu pelanggan memahami sistem Anda 

6. Menghargai kekuatan “YA” 

7. Minta maaf 

8. Berikan lebih dari yang diharapkan 

9. Raih umpan balik secara teratur 

10. Perlakukan karyawan dengan baik 

 

5 Prinsip utama yang harus djalankan agar pelanggan menjadi sangat puas atau 

setidaknya terpenuhi ekspektasinya. 

1. Memahami pelanggan 

2. Membuat pelanggan mengerti semua layanan anda 

3. Menciptakan kesan positif Kesan positif yang terekam di benak customer Anda akan 

selalu diingat 

4. Senantiasa menggunakan kata-kata positif 

5. Mempertahankan yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan 

 

Menjaga Elemen Fisik Dan/Atau Penampilan Sesuai Kebutuhan Pelanggan 

Berpenampilan serasi: 
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 Penampilan adalah suatu bentuk citra diri yang terpancar pada diri seseorang dan 

merupakan sarana komunikasi diri kita dengan orang lain. 

 Berpenampilan menarik adalah salah satu kunci kesuksesan dalam bekerja terutama 

pekerjaan yang berhubungan dengan orang lain. 

 Penampilan diri yang baik adalah perpaduan dari keserasian penampilan luar (fisik) 

dan penampilan yang timbul dari dalam diri kita. 

 Beberapa hal yang diperhatikan agar tampil serasi: 

 Berhias serasi 

 Berbusana kerja dan aksesoris 

 Ekspresi wajah 

Melaksanakan Ketanggapan Terhadap Permintaan Tambahan Dari Pelanggan 

Beberapa cara memberikan tanggapan kepada pelanggan diantaranya: 

 Benar – benar mendengarkan mereka 

 Jangan mengabaikan mereka 

 Mengakomodasi kebutuhan pelanggan 

 Membangun kepercayaan 

 Hidupkan nilai perusahaan 

Menunjukkan Empati Terhadap Pelanggan 

 Empati karyawan dari perusahaan menjadi bagian kualitas pelayanan yang penting, 

dimana empati merupakan salah satu ketrampilan sosial untuk menilai apa yang sedang 

terjadi dalam situasi pelayanan. 

 Konsumen yang merasa puas dengan empati yang diberikan perusahaan maka konsumen 

akan setia dengan layanan yang diberikan perusahaan tersebut. 

 Empati juga memiliki peranan yang penting terhadap loyalitas konsumen, dimana 

konsumen yang merasa puas dengan empati maka konsumen akan setia dengan layanan 

yang diberikan oleh perusahaan tersebut 

 

MANAJEMEN KUALITAS JASA 

OUTLINE  

1. Pentingnya kualitas jasa 

2. Manajemen kualitas jasa dan ISO 9001 

3. Siapakah pelanggan 

4. Nilai yang diterima pelanggan 

5. Pengertian kualitas 
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6. Dimensi dan skala pengkuran  kualitas jasa 

7. Analisis kesenjangan kualitas jasa 

 

Pentingnya Kualitas Jasa 

 Menciptakan kepuasan pelanggan   

 Sistem manajemen ISO 9001 

 Undang-undang konsumen 

 Bertahan dalam ranah yang kompetitif 

 

Manajemen Kualitas Jasa dan ISO 9001 

Kriteria Penerimaan Produk 

Ruang lingkup pemasaran dalam sistem kualitas jasa 

1. Menetukan persyaratan kualitas hasil keluaran 

2. Menciptakan jasa sesuai dengan persyaratan konsumen 

3. Menjalankan sistem umpan balik  dan pemantauan informasi 

 

Gambar 11 

Nilai Yang Diterima Pelanggan 

 

Pengertian Kualitas 

Sejauhmana produk (jasa) memenuhi spesipikasinya 

Orientasi jasa meliputi: 

1. Persepsi konsumen 

2. Produk (jasa) 

3. Proses 

Dimensi  Kualitas Jasa 
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1. Berwujud (Tangible) 

2. Reliabilitas (Relaibility) 

3. Ketanggapan (Responsiveness) 

4. Jaminan dan kepastian (Assurance) 

5. Empati (Empathy ) 

Skala Pengukuran Kualitas Jasa 

1. Multiple-item scale 

2. Nilai kepentingan relatif lima dimensi 

3. Tingkat kepentingan dan kinerja 

Analisis Kesenjangan Kualitas Jasa meliputi: 

1. Kesenjangan persepsi manajemen 

2. Kesenjangan spesifikasi kualitas 

3. Kesenjangan penyampaian jasa 

4. Kesenjangan komunikasi pemasaran 

5. Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan 

 

PENGORGANISASIAN PEMASARAN JASA 

OUTLINE  

1. Orientasi pasar dalam penyusunan organisasi 

2. Membangun organisasi 

3. Strategi inovatif pemasaran dan struktur organisasi   

4. Permasalahan struktur organisasi  

5. Pengelolaan konflik  

 

Gambar 12 

Orientasi Pasar dalam Penyusunan Organisasi 
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Gambar 13 

Membangun Organisasi 

 

Membangun Organisasi 

Cara mengembangkan orientasi pemasaran 

1. Identifikasi orientasi 

2. Identifikasi efektivitas pemasaran 

3. Perencanaan orientasi pemasaran  

 

Strategi Inovatif Pemasaran dan Struktur Organisasi   

Bagaimana dan dimana jasa dipasarkan 

1. Bagaimana kualitas tota dipersepsikan pelanggan 

2. Bagaimana perusahaan mempengaruhi perspsi pelanggan 

3. Apakah yang menentukan hasil interaksi penjual-pembeli 

 

Konsekuensi bagi Perusahan jasa 

1. Struktur organisasi mendukung aktivitas pemasaran tradisional dan interaktif 

2. Berhubungan dengan fungsi lainnya 

3. Mengkoordinasikan semua aktivitas pemasaran  

 

Permasalahan Struktur Organisasi Tradisional  

1. Hanya sebagian fungsi pemasaran yang dapat dikelola 

2. Departemen pemasaran berada pada posisi off-side position 

3. Kesenjangan antara pemasaran dan produksi 

4. Tidak dapat bertanggung jawab total   

Pengelolaan Konflik  
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1. Setiap departemen memikirkan fungsinya masing-masing 

2. Fungsi produksi tidak memperhitungan bagaimana jasa dijual 

3. Departemen keuangan kurang memperhatikan  jalanya fungsi SDM  

 

SISTEM INFORMASI KUALITAS JASA  

OUTLINE : 

1. Peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi 

2. Integrasi sistem informasi jasa  

3. Pendekatan riset jasa 

4. Pengembangan sistem informasi 

 

Peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi 

Memperhatian dan mendengarkan pendapat : 

1. Pelanggan diluar perusahaan 

2. Pelanggan perusahaan kompetitior 

3. Pelanggan dalam perusahaan 

 

Petunjuk pengembangan kualitas jasa : 

1. Mengukur besarnya harapan pelanggan atas layanan 

2. Menetukan letak titik berat kualitas informasi 

3. Memahami pendapat pelanggan 

4. Menghubungkan kinerja pelayanan dengan hasil perusahaan  

5. Menjangkau seluruh karyawan  

 

Integrasi Sistem Informasi Jasa 

1. Sistem pencatatan internal 

Laporan pesanan, penjualan, harga, tingkat persediaan, piutang, utang 

2. Sistem riset pemasaran 

Desain, pengumpulan data, analisis dan pelaporan 

3. Sistem pendukung keputusan 

Pengumpulan data, sistem, peralatan, perangkat lunak dan keras 

4. Sistem intelijen pemasaran 

 Sistematis, legal dan etis  

 Mengumpulkan, menganalisis, mengelola infomasi 
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 Data , informasi dan inteligen 

Pendekatan Riset Jasa 

1. Survey transaksi 

 Belanja misteri 

 Survei pelanggan baru 

 Wawancara kelompok 

 Panel saran konsumen 

 Tinjauan jasa 

2. Menampung keluhan, komentar dan pertanyaan pelanggan  

3. Survey pasar total 

Laporan kerja lapangan karyawan 

4. Survei karyawan 

Menampung data operasi jasa 

 

Pengembangan Sistem Informasi 

1. Mengukur harapan pelanggan 

 Pelayanan yang diinginkan konsumen 

 Tingkat minimum pelayanan 

2. Menentukan titik berat kualitas informasi 

 Saling berhubungan 

 Tepat dan berguna 

 Terstruktur 

 Dapat dipercaya 

 Dapat dimengerti 

 Tepat waktu  

3. Menghimpun suara konsumen 

4. Menyelaraskan kinerja pelayanan  dan perusahaan 

5. Menjangkau setiap layanan 
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SALURAN ELEKTRONIK DISTRIBUSI JASA  

OUTLINE  

1. Fenomena  E-Business 

2. Teknologi dan pemasaran jasa 

3. Dunia internet 

4. Bisnis jasa online 

5. Karakteristik pemasaran jasa situs 

6. Bauran pemasaran situs internet 

 

Fenomena  E-Business 

 Mengubah era bisnis dan gaya hidup 

 Era ekonomi berbasis teknologi informasi 

 Segmen pasar e-business 

 Infrastruktur dan konten, e-commerce, internet commerce, web-commerce, electronic 

data intercgange 

 Kegiatan ekonomi  tidak terhalang ruang dan waktu 

 Dilakukan untuk seluruh sektor bisnis  

 

 

Gambar 14 

Teknologi dan Pemasaran Jasa 

 

Teknologi dan Pemasaran Jasa 

 

 

 

 

 

 1. Memberikan pelayanan terkustomisasi 

2. Memperbaiki kesalahan pelayanan 

3. Spontanitas untuk menyengkan konsumen  

Tujuan penggunaan e-business  
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Gambar 15 

Piramida Pemasaran Jasa 

 

Dunia Internet 

Alasan pesatnya pertumbuhan situs internet 

 

 

 

1. Era ekonomi baru “era digital” 

2. Terjadinya interaksi dengan berbagai pihak 

3. Meluasnya jangkauan geografis 

4. Liberalisme regulasi ekonomi 

5. Terbentuknya komunitas elektronik 

 

Gambar 16 

Dunia Internet 
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Bisnis Jasa Online 

1. Jasa mesin pencari 

2. Jasa pengiriman surel 

3. Jasa pemberi informasi 

4. Program chat  

5. Jasa komunikasi  

6. Jasa pembayaran 

 

Karakteristik Pemasaran Jasa Situs 

1. Tidak nyata (intangible) 

2. Heterogenitas (heterogenity) 

3. Tidak dapat dipisahkan (inseparability) 

4. Tidak tahan lama (perishability) 

 

Bauran Pemasaran Situs Internet 

1. Produk 

2. Harga 

3. Promosi 

4. Tempat 

5. Orang 

6. Proses 

7. Layanan pelanggan 
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SILABUS 
MKB 303 MANAJEMEN JASA 

Mata Kuliah Prasyarat :  

MKB 301  Manajemen Pemasaran 

Deskripsi Mata Kuliah: 
Mata kuliah ini memberikan pemaharnan pada mahasiswa tentang proses manajamen jasa. 

Tujuan Mata Kuliah: 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu : 
 Memahami Jasa 
 Mendisain Usaha Jasa 
 Mengelola Operasi Jasa 
 
Metode Pengajaran: 
Mata kuliah ini dilaksanakan dalam waktu 16 minggu : 
 14 Minggu kuliah di kelas 
 1 Minggu untuk Ujian Tengah Semester (UTS) 
 1 Minggu untuk Ujian Akhir (UAS) 
 
 
Penilainan Kelulusan : 

 • Kehadiran  10% 
 • Aktivitas dikelas  10% 
 • Tugas / Kuis  20% 
 • UTS  20% 
 • UAS  40% 
      Total 100% 
 
Tugas: 
Diberikan oleh dosen sesuai dengan daftar soal yang telah disusun oleh Koordinator 
Mata Kuliah. 
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Satuan Acara Perkulihan ( SAP ) 

 

TATAP 
MUKA KE 

MATERI REFERENSI 

1 Memahami Jasa & Peranan Jasa Dalam Sebuah 
Perekonomian : 
1. Peranan jasa dalam sebuah perekonomian 
2. Evolusi perekonomian dari masyarakat pertanian menuju 

masyarakat jasa 
3. Cirri-ciri masyarakat “Perindustrial , Indutrial, dan 

postindustrial” 
4. Ciri-ciri “the new experience economy” 

- SM by J&M F, Bab I 
- MJ by FJ, Bab I 

2 Sifat- sifat Jasa : 
1. Mengklasifikasikan jasa dalam 4 (empat) kategori 

berdasarkan “The service process matrix” 
2. Menggambarkan jasa menggunakan 4 (empat) dimensi 

dari “The service Package”  

- SM by J&M F, Bab 2 
- MJ by FJ, Bab 2 

3 Sifat- sifat Jasa : 
1. Mendiskusikan implikasi manajerial dari sifat ( cirri-ciri) jasa 

pada sebuah pelaksanaan jasa 
2. Mendiskusikan beberapa klasifikasi jasa yang 

mempengaruhi strategi perusahaan 

- SM by J&M F, Bab 2 
- MJ by FJ, Bab 2 

4 Stragtegi Jasa : 
1. Membentu “Strategic Service Vision” 
2. Menjelaskan “ Service Design Elements” 
3. Mendiskusikan lingkungan persaingan pada industrisi jasa 
4. Menjelaskan 3 generic strategis : Overall Cost Leadership, 

Differentitation & Focus” pada perusahaan 

- SM by J&M F, Bab 3 
- MJ by FJ, Bab 4 
 
 

5 Strategi Jasa : 
1. Pengambilan keputusan pembelian jasa berdasarkan : 

qualifers, service winners & service losers 
2. Mendiskusikan peranan informasi dalam persaingan jasa 
3. Menjelaskan konsep “Virtual Value Chain” dan 

peranannya dalam invasi jasa 
4. Mengkategorikan perusahaan jasa dilihat dari tahap-tahap 

persaingan 

- SM by J&M F, Bab 3 
- MJ by FJ, Bab 4 
 

 

6 MENDESAIN USAHA JASA 
Pengembangan Jasa Baru : 
1. Mendiskusikan proses pengembangan jasa baru 
2. Mempersiapkan sebuah “ blueprint “ untuk sebuah 

operasi/ pelaksanaan jasa 
3. Menggambarkan sebuah proses jasa menggunakan 

dimensi dari “divergence & complexity” 

- SM by J&M F, Bab 4 
 

 

7 Pengembangan Jasa Baru : 
1. Menggunakan taxonomy proses jasa untuk  

mengklasifikan sebuah operasi jasa 
2. Membandingkan pendekatan umum dengan “ services 

system design ” 

- SM by J&M F, Bab 4 
 

 

8 Review  

9 Ujian Tengah Semester  (UTS)  
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TATAP 
MUKA KE 

MATERI REFERENSI 

10 MENDISAIN USAHA JASA 
Teknologi Dalam Jasa : 
1. Mendiskusikan peranan technologi dalam interaksi jasa 

(service encounter) 
2. Perkembangan dari “self-service” 
3. Menggambarkan berbagai model bisnis internet 
4. Membandingkan perbedaan antara jasa electronic 

dengan trdisional 
5. Memahami pentingnya “scalability”  ter hadap suksesnya 

e-commerce 
6. Membandingkan berbagai model e-bussiness 

- SM by J&M F, Bab 5 
- MJ by FJ, Bab 5 
 

 

11 Kualitas Jasa : 
1. Menggambarkan lima dimensi Kualitas Jasa 
2. Menggunakan “Service Quality Gap” untuk mendiagnosa 

masalah kualitas pada sebuah usaha jasa 
3. Menjelaskan penggunaan instrument  penelitian 

“SERVQUAL” untuk mengukur gap (kesenjangan) 
kualitas yang ada pada sebuah usaha jasa 

- SM by J&M F, Bab 6 
- MJ by FJ, Bab 3 
 

 

12 Kualitas Jasa : 
1. Penggunaan metode “Taguchi & Poka-Yoke” untuk 

mendisain kualitas pada sebuah jasa 
2. Menggambarkan sebuah cirri-ciri pada sebuah 

“Unconditional Services Guarantee” dan keuntungan 
manajerialnya 

3. Mendiskusikan konsep “Service Recovery” 

- SM by J&M F, Bab 6 
- MJ by FJ, Bab 3 
 

 

13 Interaksi Jasa : 
1. Menggunakan “The service Encounter Triad” untuk 

menggambarkan proses penyampaian jasa pada sebuah 
perusahaan jasa 

2. Mendiskusikan peranan “ Orgnizational Control System” 
untuk memberdayakan karyawan 

3. Mempersiapkan “abstract question & situational vignettes” 
untuk melaksanakan rekrutmen karyawan 

4. Mendiskusikan peranan konsumen sebagai “Coproducer” 
5. Menggambarkan elemen-elemen dari “The Service Profit 

Chain” 

- SM by J&M F, Bab 7 
- MJ by FJ, Bab  
 

 

14 Fasilitas Pendukung : 
1. Mendiskusikan dampak dari “ The Servicescape” pada 

perilaku konsumen dan karyawan 
2. Menggambarkan sifat- sifat kritis pada sebuah fasilitas 

pendukung jasa 
3. Mengidentifikasikan titik kritis pada sebuah layout  produk, 

dan menglompokan aktivitas-aktivitas untuk menciptakan 
perkerjaan baru yang dapat meningkatakan kapasitas 
jasa 

4. Penggunaan operation sequence analysis untuk 
menentukan lokasi departemen pada layout proses 

5. Mempersiapkan flowchart untuk sebuah operasi 

- SM by J&M F, Bab 8 
- MJ by FJ, Bab  
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TATAP 
MUKA KE 

MATERI REFERENSI 

15 Mengelola Operasi Jasa : 
 
Mengelola Kapasitas dan Permintaan : 
1. Menggambarkan strategi untuk menyeimbangkan 

penawaran dan permintaan jasa 
2. Menentukan strategi Overbooking untuk meminimalisi 

kerugian 
3. Menggunakan Linear Programing untuk mempersiapkan 

jadwal karyawan 

- SM by J&M F, Bab 12 
- MJ by FJ, Bab  
 

 

16 Mengelola kapasitsas dan Permintaan  : 
1. Mempersiapkan jadwal kerja untuk karyawan paruh 

waktu 
2. Menggunakan Yield Management  untuk menentukan 

tingkat persediaan pada usaha jasa 

- SM by J&M F, Bab 12 
- MJ by FJ, Bab  
 

 

17 Review  

18 Ujian Akhir Semester (UAS)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


