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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jasa 

Lovelock dan Writz (1991) mengungkapkan dua pengertian jasa, 

diantaranya adalah : 

1. 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 tidak menghasilkan kepemilikan 

atas faktor-faktor produksi, 

2. Jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat 

bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan 

yang mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama 

penerima jasa tersebut. Manfaat yang dimaksud adalah keuntungan atau 

laba yang diperoleh pelanggan dari kinerja jasa atau penggunaan barang 

fisik. 

2.1.1 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler (2007) ada empat karakteristik pokok jasa yang 

membedakan dengan barang yaitu: 

1. Tidak berwujud (intangibility) 

Jasa memiliki sifat intangible artinya tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, didengar, ataupun dicium sebelum dibeli. Seseorang tidak dapat 

menilai hasil dari jasa sebelum membeli jasa tersebut terlebih dahulu. 
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2. Tidak terpisahkan (inseparability) 

Umumnya jasa dijual terlebih dahulu kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan dimana penyedia jasa juga merupakan 

bagian dari jasa tersebut, baik penyedia maupun pelanggan akan 

mempengaruhi hasil dan jasa tersebut. 

3. Bervariasi (variability) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandardized 

output yang berarti bahwa terdiri dari banyak variasi bentuk, kualitas, 

dan jenis, tergantung kepada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut 

dihasilkan. 

4. Mudah lenyap (perishability) 

Jasa merupakan komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan jika permintaan jasa bersifat konstan sehingga bila tidak 

digunakan maka jasa tersebut akan berlalu begitu saja. Umumnya 

permintaan jasa bervariasi dan dipengaruhi faktor musiman.  

 

2.1.2 Klasifikasi Jasa 

Menurut Kotler (2007) produk dan jasa dapat ditawarkan kepada pasar 

dengan berbagai klasifikasi sebagai berikut: 

1. Produk berwujud murni 

Penawaran yang hanya terdiri dari produk fisik, misalnya: sabun 

mandi, pasta gigi, atau sabun cuci tanpa adanya jasa atau pelayanan 

lainnya yang menyertai produk tersebut. 
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2. Produk berwujud disertai layanan Penawaran yang terdiri dari suatu 

produk fisik yang disertai dengan satu atau beberapa layanan untuk 

meningkatkan daya tarik pelanggannya dimana penjualannya 

tergantung kepada kualitas produk tersebut dan tersediannya pelayanan 

pelanggan, seperti: tersedianya ruang pamer, perbaikan dan 

pemeliharaan, operator dan sebagainya. 

3. Campuran 

Tawaran ini memberikan barang dan jasa dengan proporsi yang 

sama, misalnya pelanggan dapat menikmati makanan dan pelayanan 

yang ditawarkan secara bersamaan di restoran. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan 

Tawaran yang terdiri dari jasa utama yang disertai jasa tambahan 

dan barang pendukung lainnya, misalnya bila pelanggan ingin naik  

taxi. Hal ini berarti pelanggan telah membeli jasa transportasi dan 

pelanggan dapat menikmati pelayanan yang ditawarkan, seperti: AC, 

dan tempat duduk sesuai selera. Pelanggan harus naik taksi terlebih 

dahulu untuk menikmati produk yang ditawarkan selama perjalanan. 

5. Jasa murni 

Tawaran yang diberikan hanya berupa jasa, misalnya: menjaga 

bayi, memijat, psikoterapi dan sebagainya. 
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2.1.3 Kualitas Jasa 

Menurut Supranto (1997) kualitas adalah sebuah kata yang bagi 

penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dkerjakan dengan baik. 

Aplikasi kualitas sebagai sifat dan penampilan produk atau kinerja 

merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih 

keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar ataupun 

sebagai strategi untuk terus tumbuh. Keunggulan suatu produk jasa adalah 

tergantung dari keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut, 

apakah sudah sesuai dengan harapan dan keinginan pelanggan. 

 

2.2 Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (2007), para konsumen membentuk suatu harapan akan 

nilai dan bertindak berdasarkan hal itu, kenyataannya apakah suatu 

penawaran memenuhi harapan akan nilai konsumen mempengaruhi dan 

kemungkinan mereka akan membeli kembali. Para pembeli akan membeli 

kembali pada perusahaan yang mereka anggap menawarkan customer 

delivery value yang tinggi. 

 

2.2.1 Faktor-faktor Pendukung Kepuasan Pelanggan 

Irawan (2004) mengemukakan bahwa terdapat lima komponen yang 

dapat mendorong kepuasan pelanggan, yaitu: 
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1. Kualitas produk 

Kualitas produk menyangkut lima elemen, yaitu performance, 

reliability, conformance, durability, dan consistency. Konsumen akan 

merasa puas bila hasil evaluasi menunjukan bahwa produk yang mereka 

gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan 

Pelanggan akan merasa puas apabila pelayanan yang baik yang 

sesuai dengan yang diharapkan. Dimensi kualitas pelayanan menurut 

konsep serqual meliputi reliability, responsiveness, assurance, empati, 

dan tangible. Dalam banyak hal, kualitas pelayanan mempunyai daya 

diferensiasi yang lebih kuat dibandingkan dengan kualitas produk. 

3. Faktor emosional 

Kepuasan konsumen yang diperoleh pada saat menggunakan suatu 

produk yang berhubungan dengan gaya hidup. Kepuasan pelanggan 

didasari atas rasa bangga, rasa percaya diri, simbol sukses, dan 

sebagainya. 

4. Harga 

Komponen harga sangat penting karena dinilai mampu 

memberikan kepuasan yang relatif besar. Harga yang murah akan 

memberikan kepuasan bagi pelanggan yang sensitif terhadap harga 

karena mereka akan mendapat value for money yang tinggi. 

5. Kemudahan 
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Komponen ini berhubungan dengan biaya untuk memperoleh 

produk atau jasa. Pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, 

nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan. 

 

2.2.2 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggan dan pelanggan pesaing. 

Kotler dalam Tjiptono dan Chandra (2005) mengidentifikasi dua metode 

untuk mengukur kepuasan pelanggan, yatiu: 

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer 

oriented) perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan 

nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, kritik, 

pendapat dan keluhan pelanggan. Media yang digunakan bisa berupa 

kotak saran yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis (yang mudah 

dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu komentar (yang diisi 

langsung maupun yang dikirim via pos kepada peruahaan), saluran 

telepon khusus bebsa pulsa, websatie dan lain-lain. 

2. Survei kepuasan penumpang 

Bila perusahaan menganggap bahwa sistem keluhan dan saran 

tersebut kurang berhasil, disebabkan masih ada konsumen yang 

beranggapan walaupun mereka menuliskan keluhan dan saran, 

perusahaan tidak menanggapi sehingga akan membuang waktu. Karena 
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adanya anggapan demikian maka perusahaan yang inovatif akan 

mengadakan suatu survei untuk mengetahui sejauh mana kepuasan 

konsumen terhadap produk mereka. 

Pengukuran kepuasan konsumen melalui metode ini dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. Directly Reported Satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan-

pertanyaan kepada responden untuk mengetahui apakah mereka 

sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas atau sangat tidak puas 

terhadap berbagai aspek kinerja perusahaan. Survei ini dimaksudkan 

untuk mengumpulkan pendapat dan kebutuhan konsumen, yang akan 

memberikan suatu hasil yang disebut Indeks Kepuasan Konsumen 

(Customer Satisfaction Index) yang menjadi standar kinerja 

perusahaan dan standar nilai yang tetap dijaga dan ditingkatkan oleh 

perusahaan. 

b. Derived Dissati 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal, yaitu 

besarnya harapan konsumen terhadap atribut tertentu dan besarnya 

kinerja yang mereka rasakan. 

c. Problem Analysis 

Responden diminta untuk mengungkapkan dua hal pokok, 

yaitu masalah yang dihadapi berkaitan dengan penawaran 

perusahaan, dan saran-saran untuk perbaikan. 
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2.2.3 Srategi Kepuasan Konsumen 

Strategi kepuasan konsumen menyebabkan para pesaing harus 

berusaha keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut 

konsumen suatu perusahaan. Yang diperhatikan adalah bahwa strategi 

kepuasan konsumen merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan 

komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia. Menurut 

Tjiptono (2005) ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih 

dan meningkatkan kepuasan konsumen : 

1. Strategi perusahaan berupa Relationship Marketing, yaitu strategi dimana 

transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak 

berakhir setelah penjualan selesai. 

2. Strategi Superior Customer Service, yaitu menawarkan pelayanan yang 

lebih baik daripada pesaing (bentuk-bentuk layanan pelanggan yang 

meliputi garansi, jaminan, pelatihan cara penggunaan produk, konsultasi 

teknikal, saran-saran untuk pemakaian produk alternatif, peluang untuk 

mengembalikan/menukar produk yang tida memuaskan, reparasi 

komponen yang rusak atau cacat, penyediaan suku cadang pengganti, 

penindak lanjutan kontak dengan pelanggan, informasi berkala dari 

perusahaan, klub/organisasi pemakai produk, pemantauan dan 

penyesuaian produk untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan, 

dan lain-lain). 

3. Strategi Unconditional guarantess atau extraordinary guarantess. Untuk 

memberikan kepuasan pada konsumen yang pada gilirannya akan 
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menjadi sumber dinamisme penyempurnaan mutu produk atau jasa dan 

kinerja perusahaan. Fungsi utama garansi adalah untuk mengurangi 

resiko konsumen sebelum dan sesudah pembelian barang atau jasa, 

sekaligus memaksa perusahaan yang bersangkutan untuk memberikan 

yang terbaik dan meraih loyalitas konsumen, Ada dua bentuk garansi, 

yaitu : 

a. Garansi internal , yaitu janji yang dibuat oleh suatu departemen atau 

divisi kepada konsumen internalnya, contoh : Jaminan dari Divisi 

Transportasi untuk mengantarkan atau mengambil barang secara 

tepat waktu bagi divisi lainnya, jaminan dari Divisi Teknik pada 

suatu distributor komputer untuk menyelesaikan reparasi komputer 

dengan baik dan cepat, dan lain-lain. 

b. Garansi Eksternal, yaitu jaminan yang dibuat oleh suatu perusahaan 

kepada para konsumen eksternalnya, yakni mereka yang membeli 

dan menggunakan produk perusahaan. Contoh : Janji mengantarkan 

produk secara tepat waktu, garansi bahwa produk berkualitas tinggi, 

jaminan mendapatkan ganti rugi bila kualitas produk tidak sesuai 

dengan yang dijanjikan, jaminan potongan harga bila melakukan 

pembelian ulang di perusahaan yang sama, dan lain-lain. Menurut 

Tjiptono (2005, p.151) suatu garansi yang baik harus memenuhi 

kriteria tertentu diantaranya meliputi: 

1) Realistis dan dinyatakan secara spesifik, misalnya garansi 

berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. 
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2) Sederhana, komunikatif dan mudah dipahami. 

3) Mudah diperoleh, atau diterima konsumen. 

4) Tidak membebani pelanggan dengan syarat-syarat yang 

berlebihan. 

5) Terpercaya (credible), baik reputasi perusahaan yang 

memberikan maupun tipe garansi itu sendiri. 

6) Berfokus pada kebutuhan konsumen. 

7) Sungguh berarti, artinya disertai ganti rugi yang signifikan dan 

disesuaikan dengan harga yang dibeli, tingkat keseriusan 

masalah yang dihadapi, dan persepsi pelanggan terhadap apa 

yang adil bagi mereka. 

8) Memberikan standar kinerja yang jelas. 

 

2.2.4 Manfaat Mutu Kepuasan Pelanggan 

Supranto (1997) menyatakan bahwa pengukuran tingkat kepuasan erat 

hubungannya dengan mutu produk (barang atau jasa). Pengukuran aspek 

mutu bermanfaat bagi pemimpin bisnis, antara lain : 

1. Mengetahui dengan baik bagaimana jalannya atau bekerjanya proses 

bisnis. 

2. Mengetahui dimana harus melakukan perubahan dalam upaya 

melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk memuaskan 

pelanggan, terutama untuk hal-hal yang dianggap penting oleh para 

pelanggan. 
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3. Menentukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah ke perbaikan 

(improvement). 

 

2.3 Transportasi 

2.3.1 Definisi Transportasi 

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat 

ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan 

oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan 

manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi sendiri dibagi 

3 yaitu, : transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan 

transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain 

karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara 

merupakan alat  transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi 

lainnya. 

 

2.3.2 Moda Transportasi 

1. Moda Transportasi DaratTerdiri dari : 

a. Angkutan jalan 

Angkutan Jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk 

menggunakan jalan, menurut "Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi" disebutkan: 
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1) Sepeda Motor 

Adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 tiga) 

tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.  

2) Mobil Penumpang 

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk 

tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 

perlengkapan pengangkutan bagasi. 

3) Mobil Bus 

Adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi 

lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 

duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 

pengangkutan bagasi. 

2. Transportasi lainnya 

Angkutan darat selain mobil, bus ataupun sepeda motor yang 

lazim digunakan oleh masyarakat, umumnya digunakan untuk skala 

kecil, rekreasi, ataupun sarana sarana di perkampungan baik di kota 

maupun di desa antara lain: sepeda, becak. bajaj, bemo, helicak dan 

delman. 
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