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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Zaenal (2006) bahwa ada pengaruh secara signifikan 

antara pelayanan purna jual secara simultan terhadap kesan konsumen, dan 

garansi merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kesan 

konsumen. 

Dari hasil penelitian terdahulu disebutkan bahwa variabel terikat (Y) 

yang digunakan adalah kesan konsumen dan variabel bebasnya (X) terdiri 

dari penyerahan, jasa konsultasi, perbaikan, jaminan, dan garansi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada 

variabel bebasnya yaitu pelayanan purna jual. Analisis pengolahan data sama-

sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel terikatnya 

kepuasan konsumen.  

B. Landasan Teori 

1. Pelayanan Purna Jual 

a. Pengertian pelayanan purna jual 

Pelayanan purna jual merupakan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam rangka memuaskan konsumen paska pembelian 

atas barang atau jasa yang telah dibelinya dari perusahaan tertentu. 

Kotler dan Armstrong (2008:181) perilaku paska pembelian adalah 

tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen mengambil 
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tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau 

tidakpuasan mereka. Pelayanan ini sangat penting dilakukan oleh 

perusahaan terutama untuk produk-produk tertentu yang tergolong 

masih baru dan masyarakat membutuhkannya walaupun belum 

mengenal secara menyeluruh akan barang tersebut. Dalam keadaan 

seperti ini perusahaan dituntut untuk memberikan pengetahuan dan 

pelayanan yang memadai kepada konsumen tersebut.  

Bentuk-bentuk layanan yang diberikan dalam pemasaran  

suatu produk mencakup pelayanan sewaktu penawaran produk, 

pelayanan dalam pembelian atau penjual produk, pelayanan sewaktu 

penyerahan produk yang dijual, yang mencakup pelayanan dalm 

pengangkutan ditanggung oleh penjual, pemasangan (instalasi) 

produk dan asuransi atau jaminan risiko rusaknya barang dalam 

perjalanan atau pengangkutan dan pelayanan setelah purna jual 

(Assauri, 1987:194) 

Layanan diberikan kepada konsumen dengan tujuan 

tercapainya kepuasan atas produk/jasa yang sampaikan. Menurut 

kotler (2000:45) layanan konsumen merupakan semua kegiatan 

untuk mempermudah pelanggan dalam menghubungi pihak yang 

tepat dalam perusahaan, serta memdapatkan pelayanan, jawaban dan 

masalah yang dihadapi oleh pelanggan tersebut dengan cepat dan 

memuaskan. 
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Kualitas layanan suatu produk/jasa berdampak langsung pada 

kepuasan pelanggan. Layanan yang berkualitas dapat membuat 

pelanggan puas, dan dan pada akhirnya akan membuat pelanggan 

tersebut loyal pada perusahaan. Lupioyadi (2001) menjelaskan 

tujuan dari layanan konsumen sebagai berikut: 

1) Untuk menciptakan keuntungan yang lebih besar. 

2) Untuk menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan jika harus mencari pelanggan baru ketimbang 

mempertahankan pelanggan lama. 

3) Untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.  

Layanan yang tepat dan dapat memenuhi sasaran yang 

diharapkan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan, adanya pelaksanaan layanan yang dapat diterima 

konsumen akan menyebabkan pelanggan merasa puas atas produk 

yang dibelinya. 

Pemberian pelayanan purna jual biasanya dilakukan sebagai 

suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh penjual atas 

barang yang telah mereka jual. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk 

pemberian garansi, penggantian barang-barang rusak, pemeliharaan 

dan penyediaan suku cadang (Barata, 2003). Menurut Tjiptono 

(2000) terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 

ketidakpastian adalah dengan penyediaan pelayanan purna jual yaitu 
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pemberian garansi untuk mengurangi persepsi konsumen terhadap 

risiko pembelian, jasa reparasi, dan penyediaan suku cadang 

pengganti. 

Menurut Kotler (2004:366) pelayanan purna jual dapat 

diberikan dalam bentuk: 

1) Penyerahan, yaitu seberapa baik produk tersebut diserahkan 

kepada konsumen yang meliputi ketepatan waktu pengaturan, 

kecepatan pelayanan pihak dealer, kelengkapan surat-surat 

service berkala, kelengkapan surat-surat kendaraan. 

2) Jasa konsultasi yaitu, informasi dan saran yang diberikan oleh 

penjual terhadap konsumen yang meliputi, informasi mengenai 

perawatan, informasi mengenai perbaikan, informasi mengenai 

produk. 

3) jaminan yaitu, pernyataan formal pihak perusahaan mengenai 

kinerja produk yang diharapkan. Seperti, keaslian produk, 

ketersediaan suku cadang, keaslian suku cadang dan aksesoris, 

pembelian dan pemasangan suku cadang. 

4) Perbaikan yaitu, mutu layanan terhadap perbaikan yang dapat 

diperoleh pembeli produk perusahaan. Seperti, pelayanan yang 

diberikan terhadap perbaikan, kualitas teknisi dan peralatan 

bengkel, kenyaman ruang tunggu, layanan yang dberikan. 

5) Garansi yaitu, janji perusahaan untuk menyelenggarakan 

pemeliharaan dan perbaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 
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Seperti, masa garansi, garansi suku cadang, garansi setelah 

perbaikan, garansi terhadap pembelian dan pemasangan suku 

cadang. 

Dari penjelasan di atas maka perusahaan seharusnya 

memberikan pelayanan tidak hanya pada saat terjadi transaksi atau 

sebelum terjadinya transaksi/pembelian, tetapi sebaliknya 

memberikan pelayanan  setelah terjadi penjualan atau pembelian. 

pelayanan yang diberikan waktu pembelian telah berlalu ini 

berfungsi menjamin kepuasan konsumen atau pembelian atau 

pemakaian barang jasa yang telah dibeli dari perusahaan. Untuk itu 

perusahaan seharusnya selalu menerapkan strategi yang sesuai 

dengan keinginan atau kebutuhan konsumen berdasarkan apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Dalam menentukan 

pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya 

adalah jaminan kepuasan atas pemakaian barang yang telah 

dibelinya. 

b. Manfaat pelayanan purna jual 

Manfaat yang dapat diperoleh produsen dengan adanya 

pelayanan purna jual yang diungkapkan oleh Swasta (2000:152) 

adalah: 

1) Ketersediaannya sering menjadi factor yang penting untuk 

memperoleh penjualan awal. 

2) Jika diberikan secara wajar dapat mempertahankan mereka. 
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3) memberikan peluang bagi perusahaan untuk memelihara 

hubungan baik dengan konsumennya yang dapat menyebabkan 

peningkatan penjualan. 

4) Menjadi syarat penting diterimanya produk baruoleh konsumen. 

5) pelayanan purna jual dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat penyempurnaan produk dan perancang ulang. 

c. Strategi pelayanan purna jual 

Perusahaan sebagai produsen harus menentukan bagaimana 

mereka memberikan jasa setelah penjualan kepada pelanggan, 

termasuk jasa perawatan dan perbaikan, peralatan dan sebagainya. 

Menurut kotler (2000:100) terdapat tiga alternatif pilihan yang 

dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan jasa, yaitu: 

1) Produen sendiri yang memberikan jasa ini. 

2) Produsen dapat membuat perjanjian dengan distributor dan 

dealer untuk memberikan jasa ini. 

3) Produen dapat memberikan jasa ini kepada perusahaan-

perusahaan spesialis dalam bidang ini. 

 Jika mempertimbangkan jasa perawatan dan perbaikan maka 

produsen umumnya masih ingin dekat dengan alternatif pertama. 

Mereka pada umumnya masih ingin dekat dengan produk untuk 

mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada padanya. dengan 

adanya jasa ini akan mendatangkan tambahan yang cukup besar bagi 

mereka, selama mereka adalah satu-satunya pemasok dari suku 
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cadang yang diperlukan, mereka dapat memperlakukan harga 

premium.  

2. Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2005:348) kepuasan konsumen telah menjadi 

konsep sentral dalam teori dan praktik pemasaran , serta merupakan salah 

satu tujuan esensial bagi aktivitas bisnis. Kepuasan konsumen 

berkontribusi pada sejumlah aspek krusial, seperti terciptanya loyalitas, 

meingkatnya reputasi perusahaan, berkurangnya elstisitas harga, 

berkurangnya biaya transaksi masa depan, dan meningkatnya efisiensi 

dan produktivitas karyawan. Di samping itu, kepuasan juga dipandang 

sebagai salah satu indikator terbaik untuk laba masa depan. 

Kotler dan armstrong (2008:16) kepuasan konsumen (customer 

satisfaction) tergantung pada kinerja anggapan produk relatif terhadap 

ekspektasi pembeli. Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, 

konsumen kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, 

konsumen puas. Jika kinerja produk melebihi ekspektasi, konsumen 

sangat puas. 

Banyak manfaat yang diterima oleh perusahaan dengan 

tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Tingkat kepuasan 

yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mencegah 

perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, 

mengurangi biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang 
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diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatnya 

efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis. 

a. Komponen-komponen dasar dalam kepuasan 

Giese & Cote (2000) mengatakan bahwa ada banyak definisi 

kepuasan konsumen, namun tetap mengacu kepada tiga komponen 

umum yang dapat mengidentifikasikan kepuasan konsumen, yakni : 

1) Respon : Tipe dan intensitas 

Kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga 

kognitif. Intensitas responnya mulai dari yang sangat puas dan 

menyukai produk tersebut sampai sikap yang apatis terhadap 

suatu produk. 

2) Fokus 

Fokus pada performansi objek disesuaikan dengan beberapa 

standar. Nilai standar ini secara langsung berhubungan dengan 

produk, konsumsi, keputusan berbelanja, penjual dan toko. 

3) Waktu respon 

Respon terjadi pada waktu tertentu, setelah konsumsi, setelah 

pemilihan produk/ jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif. 

Sebagai tambahannya durasi kepuasan mengarah kepada berapa 

lama respon kepuasan itu berakhir. 

b. Manfaat program kepuasan kosumen 

Beberapa potensi yang memberikan manfaat pokok (Tjiptono 

;2005:353), diantaranya sebagai berikut: 
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1) Reaksi terhadap produsen biaya rendah 

Banyak perusahaan yang mendapati cukup banyak pelanggan 

yang bersedia membayar harga lebih mahal untuk pelayanan dan 

kualitas yang lebih baik.  

2) Manfaat ekonomis retensi konsumen versus perpetual 

prospecting 

Berbagai studi menunjukan bahwa mempertahankan dan 

memuaskan pelanggan saat ini jauh lebih murah daripada terus-

menerus berupaya menarik atau memprospek pelanggan baru. 

3) Nilai kumulatif dari relasi relasi berkelanjutan 

Upaya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap produk 

atau jasa perusahaan selama periode waktu yang lama bisa 

menghasilkan anuitas yang jauh lebih besar daripada pembelian 

individual. 

4) Daya persuasif gethok tular (word of mouth) 

Menelaah sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan 

produk perusahaan kepada orang lain. 

5) Reduksi sensitivitas harga 

Pelanggan yang puas dan loyal terhadap sebuah produk 

cenderung lebih jarang menawar harga untuk setiap pembelian 

individualnya. 

6) Kepuasan konsumen sebagai indikator kesuksesan bisnis di 

masa depan  
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Pada hakikatnya kepuasan pelanggan merupakan strategi 

jangka panjang, karena dibutuhkan waktu cukup lama sebelum bisa 

membangun dan memdapatkan reputasi atas layanan prima. 

c. Elemen program kepuasan pelanggan 

1) Barang dan jasa berkualitas 

2) Relationship marketing 

3) Program promosi loyalitas 

4) Fokus pada pelanggan terbaik (best customers) 

5) Sistem penanganan complain secara efektif 

6) Unconditional guarantees 

7) Program pay-for-performance 

d. Metode Pengukuran kepuasan pelanggan 

Menurut Tjiptono (2005:367) ada empat metode yang 

banyak dipergunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan: 

1) Sistem keluhan dan saran  

Setiap organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya 

untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan 

mereka. 

2) Ghost shopping  

Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa 
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orang ghost shoppers untuk berperan sebagai pelanggan 

potensial jasa perusahaan dan pesaing. 

3) Lost customer analisis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasokagar 

dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat 

mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

4) Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya sebagaian besar penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan menggunakan metode survei, baik via pos, telepon, e-

mail, maupun wawancara langsung. 

e. Kualitas produk kaitannya dengan kepuasan konsumen 

Konsumen puas jika setelah membeli dan menggunakan 

produk, ternyata kualitas produknya baik. Kualitas barang yang 

diberikan bersama-sama dengan pelayanan akan mempengaruhi 

persepsi konsumen. Menurut Tjiptono, Chandra, dan Adriana 

(2008:67) ada delapan elemen dari kualitas produk, yaitu: 

1) Kinerja, kinerja utama dan karakteristik operasi pokok dari 

produk. Seberapa baik suatu produk melakukan yang memang 

seharusnya dilakukan. Misalnya dalam hal pengoperasian, 

kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan suatu produk. 
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2) Fitur, ciri-ciri tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau 

pelengkap dari suatu produk. Pernak-pernik yang melengkapi 

atau meningkatkan fungsi suatu produk. 

3) Reliabilitas, probabilitas kerusakan atau tidak berfungsi dan 

konsistensi kinerja barang. Kemampuan produk untuk bertahan 

selama masa penggunaan biasa. 

4) Daya tahan, umur produk, rentang kehidupan produk dan 

kekuatan umum. 

5) Pelayanan, mudah dan cepat diperbaiki. 

6) Estetika, bagaimana produk dilihat, dirasakan dan didengar. 

Kualitas produk tidak saja tergantung dari kemampuan 

fungsional, melainkan keindahannya juga. 

7) Sesuai dengan spesifikasi, sejauh mana karakteristik dirancang 

dan dioperasikan memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

8) Kualitas penerimaan, kategori tempat termasuk pengaruh citra 

merek dan  faktor-faktor tidak berwujud lainnya yang dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen atas kualitas. 

f. Kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan/ketidakpuasan 

Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk 

yang ditawarkan produsen harus berkualitas. Kualitas pelayanan 

sangat bergantung pada tiga hal, yaitu sistem, teknologi dan 



19 
 

 
 

manusia. Menurut Tjiptono, Chandra, dan Adriana (2008:69) 

kualitas pelayanan memiliki lima dimensi yaitu: 

1) Keandalan (reliability) 

Kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan. 

2) Responsif (responsiveness) 

Keinginan dan kesediaan para karyawan untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

3) Jaminan (assurance) 

Mencakup pengethuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para karyawan.  

4) Berwujud (tangibles) 

Fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi. 

5) Empati (empathy) 

Kemudahan dalam menjalin hubungan, komunikasi yang efektif, 

perhatian personal, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para konsumen. 

g. Strategi memuaskan pelanggan/konsumen 

Dalam praktik, persoalan pelik yang sering kali dijumpai 

menerjemahkan konsep kepuasan pelanggan ke dalam strategi bisnis 

yang siap diimplementasikan. Pada tataran strategi, upaya 

mewujudkan kepuasan pelanggan membutuhkan komitmen, baik 

menyangkut dana maupun sumber daya manusia. Upaya ini 
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bukanlah trik jangka pendek yang sifatnya temporer, namun 

sebaliknya strategi jangka panjang yang konsisten,terintegrasi, dan 

berkesinambungan. Inilah yang membedakan antara strategi 

kepuasan sejati dan yang hanya sekedar lip service (Tjiptono, 

Chandra, dan Adriana; 2008:59). Setidaknya ada delapan strategi 

yang selama ini diterapkan berbagai organisasi dalam rangka 

memuaskan pelanggannya: 

1) Manajemen ekspektasi pelanggan 

2) Relationship marketing and management 

3) aftermarketing 

4) Strategi retensi pelanggan 

5) Superior customer service 

6) Technology infusion strategy 

7) Strategi penanganan complain secara efektif 

8) strategi pemulihan layanan 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran dan pedoman pemikiran 

yang nantinya akan dijadikan sebuah dasar mengenai dasar mengenai arah 

penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir akan memberikan penjelasan 

sementara terhadap gejala yang menjadi masalah atau objek dari penelitian. 
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GAMBAR 2.1 

Pelayanan purna jual terhadap kepuasan konsumen 

Pelayanan purna jual 

Penyerahan (X1) 

Jasa konsultasi (X2) 

Jaminan (X3) 

Perbaikan (X4) 

Garansi (X5) 

 

Pelayanan purna jual menurut kotler (2004:366) dapat diberikan dalam 

bentuk Penyerahan, Jasa konsultasi, Jaminan, Perbaikan, dan Garansi. Untuk melihat 

pengaruh pelayanan purna jual terhadap kepuasan konsumen digunakan alat analisis 

regresi linier berganda 

D. Hipotesis 

1. Diduga dimensi-dimensi pelayanan purna jual berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pada Dealer Sentral Yamaha Malang 

2. Diduga dimensi penyerahan, jasa konsultasi, jaminan, perbaikan, dan 

garansi berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen pada Dealer 

Sentral Yamaha Malang 

 

 

 

Kepuasan Konsumen(Y) 


