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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Landasan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaifudin 

Anshori (UMM, 2007). Dari hasil penelitian terdahulu disebutkan bahwa variabel 

terikat yang digunakan adalah kepuasan konsumen (Y) dan variabel bebasnya 

pelayanan purna jual (X) terdiri dari penyerahan (X1), jasa konsultasi (X2), 

perbaikan (X3), jaminan (X4), garansi (X5).

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah variabel penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, serta tujuannya. 

Hasil dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa ada pengaruh secara 

signifikan antara pelayanan purna jual secara simultan terhadap kepuasan 

konsumen. Dan variabel perbaikan berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen. Sedangkan, persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

alat analisis yang digunakan yaitu regresi logit dan variabel bebasnya yaitu 

pelayanan purna jual.

B. Landasan Teori

1. Perilaku Konsumen

Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli bersedia 

membeli barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Dalam mempelajari 

perilaku konsumen atau pembeli, akan diketahui apa yang mempengaruhi 

perilaku konsumen. Sehingga perusahaan dapat menentukan harga, 
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mempromosikan, serta mendistribusikan produknya secara lebih baik, serta 

memberikan pelayanan yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan konsumen.

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk 

proses keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut (Engel et 

al., 1994: 3). Sedangkan Schiffman dan Kanuk dalam Prasetijo dan Halauw 

(2005) mengatakan bahwa perlaku konsumen adalah ”proses yang dilalui oleh 

seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa 

memenuhi kebutuhannya”. Ada beberapa hal penting yang dapat diungkap dari 

definisi diatas menurut Prasetijo dan Halauw (2005):

1. Tahap perolehan (acquisition): mencari (searching) dan membeli 

(purchasing).

2. Tahap konsumsi (consumption): menggunakan (using) dan mengevaluasi 

(evaluating).

3. Tahap tindakan pasca beli (disposition): apa yang dilakukan oleh konsumen 

setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi.

Gambar 2.1
Proses Perilaku Konsumen

4.

5.

6.

7.

Sumber: Prasetijo & Hallauw (2005)
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Dari definisi perilaku konsumen menurut para ahli tersebut dapat di 

simpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua tindakan konsumen yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dalam menggunakan sebuah produk 

mulai dari mencari informasi tentang produk, memilih, menggunakan sampai 

mengevaluasi produk atau jasa tersebut.

2. Model Perilaku konsumen

Model yang dapat digunakan untuk mempelajari tanggapan konsumen 

adalah model Black Box (kotak hitam) seperti yang dikemukakan oleh Philip 

Kotler sebagai berikut:

Gambar 2.2
Model Perilaku Konsumen

Sumber: Kotler (2002: 183)
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Sepeda motor merupakan salah satu contoh produk fisik dengan jasa 

pendukung, dimana para produsen harus memberikan penawaran yang jauh 

lebih banyak dari pada hanya sekedar sepeda motor saja. Pelayanan purna jual 

merupakan salah satu jasa pendukung yang ditawarkan perusahaan untuk 

meningkatkan daya tarik konsumen ketika memasarkan produknya. Setelah 

membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan dan 

ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar belum berakhir saat produk dibeli, 

melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian, pemasar harus memantau 

pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian atau pembuangan 

masa pembelian dalam kotak hitamnya Kotler disebut dengan perilaku setelah 

membeli.

3. Jasa

Pengertian jasa menurut Kotler (2002: 483) adalah semua tindakan atau 

kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Menurut 

Tjiptono (2012: 15) jasa yaitu merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan 

yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi kendaraan 

bermotor, salon kecantikan, kursus keterampilan, pusat kebugaran, restoran, 

hotel, rumah sakit, universitas, dan lain-lain. Sedangkan jasa menurut Majid 

(2009: 35) memiliki dua pengertian:
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a. Sebuah kata yang bersifak aktif bukan pasif, dinamis bukan statis, proaktif 

bukan reaktif, tanggap dan peduli pada orang lain bukan diam atau 

menghindar.

b. Suatu tindakan nyata dan segera untuk menolong orang lain (pelanggan, 

mitra kerja, mitra bisnis, dan sebagainya), disertai dengan senyuman yang 

ramah dan tulus.

Jadi dapat disimpulkan jasa adalah kinerja yang ditawarkan kepada pihak lain 

dapat dikaitkan dengan suatu produk atau bisa juga tidak, tidak ada 

kepemilikan, dapat menimbulkan kepuasan dan ketidakpuasan.

a. Karakteristik Jasa

Kotler (2002) jasa mempunyai empat karakteristik berbeda yang   

sangat mempengaruhi desain/rancangan program pemasaran:

a) Tak berwujud (intangibility), tak berwujud tidak seperti produk fisik, jasa 

tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa 

itu dibeli.

b) Tak terpisahkan (inseparability), tak terpisahkan yaitu jasa umunya 

diproduksi dan dikonsumsi sekaligus.

c) Bervariasi (variability), bervariasi karena kualitas jasa tergantung pada 

siapa yang menyediakannya, kapan dan dimana, dan kepada siapa, jasa 

sangat bervariasi.

d) Dapat musnah (perishability), jasa tak bisa disimpan.

Penawaran sebuah perusahaan kepada konsumen maupun calon 

konsumen biasanya mencakup sejumlah bentuk layanan. Komponen 
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layanan tersebut bisa jadi hanyalah bagian kecil ataupun bagian 

utama/pokok dari keseluruhan penawaran bersangkutan. Pada kenyataan, 

sebuah penawaran dapat bervariasi di antara dua kutub ekstrim, yaitu 

murni berupa barang pada satu sisi dan jasa murni pada sisi lainnya. 

Berdasarkan kriteria ini, penawaran sebuah perusahaan dapat dibedakan 

menjadi lima kategori:

1. Barang fisik murni. Penawaran pada kategori ini semata-mata hanya 

berupa barang fisik (contohnya, garam, telur , sabun mandi, pasta gigi, 

minuman ringin, tisu, dan sabun cuci), tanpa ada jasa atau layanan 

yang menyertai produk bersangkutan.

2. Barang fisik dengan jasa pendukung. Pada kategori ini, penawaran 

terdiri atas barang fisik yang disertai dengan satu atau beberapa 

bentuk layanan guna meningkatkan daya tarik pada konsumen. 

Sebagai contoh, dealer sepeda motor menawarkan layanan fasilitas 

pembayaran kredit, reparasi, penggantian suku cadang, dan 

seterusnya. Dalam kategori ini, layanan bisa berupa segala kegiatan 

yang dilakukan perusahaan bagi para pelanggan yang telah membeli 

produknya. Umumnya semakin canggih teknologi sebuah produk 

generik (misalnya telepon genggam, komputer, laptop, mobil, sepeda 

motor, mesin foto copy, piano, dan kamera digital), semakin besar 

pula ketergantungan penjualannya pada kualitas dan ketersediaan 

layanan pelanggan (custumer service) yang menyertainya, seperti 

ruang pajangan (showroom), fasilitas pengantaran, pemeliharaan dan 
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reparasi, bantuan aplikasi, pelatih operator, konsultasi instalasi, dan 

pemenuhan garansi.

3. Produk hybrid penawaran pada kategori ini terdiri atas komponen 

barang dan layanan yang relatif seimbang porsinya. Contohnya 

restoran cepat saji (fast-food restaurant).

4. Jasa utama yang mendukung dengan barang minor. Penawaran pada 

kategori ini terdiri atas jasa pokok bisa dijumpai pada konteks jasa 

penerbangan. Selama menempuh penerbangan menuju tempat tujuan, 

ada sejumlah unsur barang fisik pelengkap yang terlibat, seperti 

makanan dan minuman, majalah atau surat kabar yang disediakan, 

video game, radio, TV, video, koneksi internet, dan lain-lain. Jasa 

seperti ini memerlukan barang yang bersifat kapital intensif (dalam 

hal ini tentu saja pesawat) untuk realisasinya, namun penawaran 

utamanya tetap adalah jasa.

5. Jasa murni. Penawaran pada kategori ini hampir seluruhnya berupa 

jasa, contohnya jasa fisioterapi, konsultasi psikologi, jasa tukang pijat, 

babysitter, pengacara, pengajar kursus vokal, guru les privat, pemandu 

wisata, penerjemah, supir, pembantu rumah tangga, dan lain-lain.

b. Kualitas Jasa 

Sebuah perusahaan jasa harus menjaga kualitas jasa yang ditawarkan 

harus berada diatas saingan dan lebih hebat dari yang dibayangkan oleh 

konsumen. Apabila kualitas jasa yang diterima oleh konsumen lebih baik 

atau sama dengan yang ia bayangkan, maka ia akan cenderung akan 
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mencobanya kembali, akan tetapi, bila perceived services lebih rendah dari 

expected services, maka konsumen akan kecewa dan akan menyetop 

hubunganya dengan perusahaan jasa yang bersangkutan.

Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Kotler (2002: 498) 

mengungkapkan formasi model kualitas jasa, yang diperlukan dalam 

layanan jasa. Dalam model ini dijelaskan ada lima gap yang dapat 

menimbulkan kegagalan penjualan jasa:

a) Kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen, gap 

ini timbul karena manajemen yang tidak memahami secara tepat apa 

yang keinginan konsumen. Misalnya orang ke bengkel, tidak saja ingin 

sepeda motornya dirawat, diperbaiki dengan benar, tetapi juga ingin 

jangan terlalu lambat, ingin cepat selesai, dan juga ingin mendapat 

petunjuk tetang pemeliharaan sepeda motor. Inti masalahnya ialah 

manajemen tidak mengetahui apa yang diharapkan oleh konsumen.

b) Kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas jasa. Pihak manajemen 

sudah mengetahui keinginan konsumen, tetapi manajemen tak sanggup 

dan tak sepenuhnya melayani keinginan konsumen tersebut. Spesifikasi 

jasa yang ditawarkan oleh manajemen masih ada kekurangan yang 

dirasakan oleh konsumen. Inti masalahnya ialah pihak manajemen 

kurang teliti terhadap detail jasa yang ditawarkan.

c) Kesenjangan kualitas jasa dengan penyampaian jasa. Kualitas jasa 

dengan spesifikasinya sudah baik, tetapi karena karyawan yang melayani, 

kurang terlatih, masih baru dan kaku. Jadi cara penyampaiannya kurang 
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baik, tidak sempurna kata kuncinya ialah manajemen tidak sanggup 

menyampaikan jasa secara memuaskan kepada konsumen.

d) Kesenjangan penyampain jasa dengan komunikasi eksternal dapat terjadi 

akibat perbedaan antara jasa yang diberikan dan janji-janji yang diobral 

dalam iklan, brosur dsb. Ternyata jasa yang diterima oleh konsumen 

tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya bengkelnya kotor dan 

konsumen tidak puas dengan layanan montir. Kata kuncinya disini ialah 

iklan atau promosi lainnya terlalu muluk tidak sesuai dengan kenyataan.

e) Kesenjangan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. Ini gap 

yang kebanyakan terjadi yaitu jasa yang diterima oleh konsumen tidak 

sesuai dengan yang ia bayangkan. Dia mengharapkan taman rekreasi itu 

indah, nyaman, dan menarik. Ternyata sangat mengecewakan. Ini 

sebenarnya ada pengaruh dari iklan, yang penting diciptakan oleh 

manajemen ialah promosi dari mulut ke mulut, yang menginformasikan 

keindahan/keistimewaan jasa yang ditawarkan.

4. Keputusan Pembelian Konsumen

Ada beberapa hal yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 

pembelian sebuah produk atau jasa, beberapa hal tersebut menjadi latar 

belakang alasan konsumen memilih produk, menurut Alma (2004) keputusan 

pembelian itu dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu: 

a. Kebudayaan (Culture) 

Kebudayaan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai dan pola perilaku 

seseorang anggota kebudayaan tertentu. Kebudayaan ini diwariskan dari 
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generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian selera seseorang individu 

akan mengikuti pola selera yang dilakukan oleh nenek moyangnya, 

misalnya perbedaan terhadap perbedaan dalam makanan khas suku-suku 

bangsa di Indonesia.

b. Kelas sosial (Sosial class)

Ini merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai tingkat tertentu, 

yang memiliki nilai dan sikap yang berbeda dari kelompok tingkatan lain. 

Di India banyak ditemui kelas-kelas sosial. Di Indonesia, sudah tidak ada 

kelas-kelas masyarakat demikian, namun terlihat pola perbedaan kelas 

orang-orang terdidik dan orang-orang yang kurang terdidik, akan tetapi 

tidak begitu kentara dan tidak boleh dipertajam perbedaan-perbedaan ini. 

Orang-orang dalam kelas sosial tertentu cenderung memiliki perilaku, 

kebiasaan tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

c. Keluarga (Family)

Keluarga adalah lingkungan terdekat dengan individu dan sangat 

mempengaruhi nilai-nilai serta perilaku seseorang dalam mengkonsumsi 

barang tertentu. Di masyarakat ada keluarga kecil (nuclear family) yang 

terdiri dari ayah, ibu, anak satu atau dua dan keluarga besar (exectended 

family) yang terdiri dari ayah, ibu, anak banyak, kakek, nenek, keponakan, 

yang berdiam dibawah satu atap. Masyarakat Indonesia cenderung 

membentuk nuclear family dengan program keluarga berencana, terutama 

bagi penduduk yang berdomisili di kota-kota besar. Pola dan barang yang 

dikonsumsi sehari-hari berbeda jumlah dan mutunya antara keluarga kecil 
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dan keluarga besar namun sangat bergantung atas jumlah anggaran belanja 

rumah tangga yang tersedia.

d. Klub-klub (Referensi group)

Klub-klub seperti arisan ibu-ibu, klub olah raga, klub rekreasi, klub profesi, 

dsb. Individu sering menerima advice atau nasehat, pengarahan, pemikiran 

dari anggota kelompok ini yang mempengaruhi pola konsumsi mereka.

5. Pelayanan Purna Jual

Menurut Kotler (2002: 508) pelayanan purna jual dapat diberikan dalam 

garansi, penyediaan suku cadang asli, jasa pemeliharaan dan perbaikan, 

fasilitas dan perlengkapan adalah sebagai berikut:

a. Garansi

Garansi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

melaksanakan layanan purna jual, seperti dikatakan oleh Gannon dalam 

Kotler (2002) bahwa garansi ditunjukan untuk meyakinkan konsumen 

bahwa produk dalam keadaan baik atau bebas dari kerusakan, akibat dari 

ketidaktelitian pengerjaan atau penggunaan material yang kurang baik yang 

berlaku untuk jangka waktu tertentu.

b. Penyediaan Suku Cadang Asli

Dalam pelaksanaan layanan purna jual, penyediaan suku cadang asli 

merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa adanya suku cadang 

produk yang sudah rusak komponennya tidak dapat berfungsi dengan baik, 

bahkan produk tersebut tidak dapat dipakai lagi. Gannon dalam Kotler 

(2002) mengatakan penyediaan suku cadang asli merupakan salah satu 
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faktor yang memegang peranan penting dalam usaha untuk memuaskan 

konsumen, yang pada akhirnya akan mempertahankan loyalitas pelanggan 

yang sudah dimiliki.

c. Pelayanan Pemeliharaan dan Perbaikan

Pelayanan dan pemeliharaan dan perbaikan diperlukan apabila suatu produk 

memiliki masa konsumsi yang lama dan memerlukan perawatan yang 

teratur agar dapat selalu berfungsi dengan baik, dan juga untuk melakukan 

perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada produk tersebut selama 

pemakaiannya.

d. Fasilitas dan Perlengkapan

Fasilitas dan perlengkapan suatu produk merupakan sarana untuk 

melakukan layanan purna jual. Peralatan dan perlengkapan yang canggih 

akan dapat menentukan kelancaran pelayanan petugas dalam melakukan 

pemeliharaan dan perbaikan produk yang dibeli konsumen.

Sedangkan Katz dalam Tjiptono (2008, 41) memaparkan bentuk-bentuk 

layanan pelanggan dapat berupa garansi, jaminan, pelatihan cara menggunakan 

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

peluang mengembalikan/menukar produk yang tidak memuaskan, reparasi 

komponen-komponen yang rusak/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.
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a. Ketentuan Umum Pelayanan Purna Jual di Indonesia

Persyaratan pelayanan purna jual menurut Badan Standardisasi 

Nasional Indonesia tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a) Persyaratan umum

Barang yang dijual kepada konsumen harus diberi jaminan pelayanan 

purna jual. Jaminan pelayanan purna jual, dilakukan dengan penyediaan 

dokumen sebagai informasi kepada konsumen yang mencakup dan tidak 

terbatas pada identitas dan spesifikasi barang, prosedur, buku petunjuk, 

leaflet, brosur, skema/diagram/gambar atau media pendukung lainnya 

yang menggunakan bahasa Indonesia dan mudah dimengerti, meliputi: 

1. Identitas, spesifikasi dan karakteristik barang.

Setiap barang harus memiliki dokumen tentang identitas, spesifikasi 

dan karakteristik sebagai berikut: 

a) Identitas barang terdiri dari nama barang, jenis barang, merek 

dagang, tipe/model/nomor seri, fungsi dan/atau kegunaan/manfaat 

barang, nama dan alamat prinsipal. 

b) Spesifikasi barang dapat meliputi dimensi dan spesifikasi teknis 

sesuai standar yang dipenuhi berdasarkan standar nasional 

indonesia, standar internasional, standar lain atau standar produsen.

c) Kehandalan dalam memberikan perlindungan keselamatan, 

keamanan, kelestarian lingkungan hidup, dan/atau moral hazard. 
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d) Kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI), seperti hak paten atau hak cipta terhadap barang, 

serta peringatan bila terjadi pelanggaran. 

2. Identitas, spesifikasi dan karakteristik bagian, komponen, dan 

aksesoris.

Setiap bagian, komponen dan aksesoris barang harus memiliki 

dokumen tentang identitas, spesifikasi dan karakteristik sebagai 

berikut: 

a) Identitas bagian, komponen dan aksesoris terdiri dari nama, jenis, 

merek dagang, tipe/model/nomor seri, fungsi dan/atau 

kegunaan/manfaat. 

b) Spesifikasi termasuk standar yang digunakan, kompatibilitas dan 

perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 

dari setiap bagian, komponen dan aksesoris harus dijelaskan.

3. Cara penggunaan atau pengoperasian dan perawatan. 

Setiap barang atau bagian, komponen dan/atau aksesoris harus disertai 

dengan dokumen tentang cara penggunaan atau pengoperasian, cara 

perawatan serta dokumen tentang pedoman teknik atau pedoman 

perbaikan, dengan rincian sebagai berikut: 

a) Cara penggunaan atau pengoperasian 

1) Setiap barang harus dilengkapi dengan dokumen yang 

memberikan informasi tentang cara penggunaan atau 

pengoperasian.
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2) Cara menggunakan dan mengoperasikan barang secara aman 

dan optimal, termasuk peringatan cara penggunaan atau 

pengoperasian yang tidak benar yang dapat mengganggu kinerja 

barang dan/atau mengakibatkan terjadinya resiko terhadap 

keselamatan, keamanan dan/atau lingkungan.

3) Untuk barang yang memerlukan pengoperasian yang harus 

dilakukan oleh personal terlatih, maka harus diberikan pelatihan 

kepada operator barang dilengkapi dengan pedoman 

pengoperasian yang memadai. 

b) Cara perawatan 

Setiap barang harus dilengkapi dengan dokumen yang memberikan 

informasi tentang cara perawatan, dengan rincian: 

1) prosedur perawatan barang atau bagian; komponen dan/atau 

aksesoris, agar barang dan bagian, komponen dan/atau aksesoris 

dapat dioperasikan sesuai fungsinya. Informasi ini juga harus 

menjelaskan tentang kesalahan yang harus dihindari yang dapat 

mengakibatkan terjadinya kerusakan. Cara perawatan ini harus 

mencakup cara perawatan preventif untuk mencegah terjadinya 

kerusakan maupun cara perawatan yang berhubungan dengan 

penggantian bagian, komponen dan/atau aksesoris agar barang 

dapat berfungsi sesuai dengan kinerjanya. 
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2) kegiatan perawatan yang harus dilakukan oleh tenaga teknik 

yang kompeten, harus diberikan pelatihan kepada tenaga teknik 

dilengkapi dengan pedoman perawatan yang memadai.

c) Pedoman teknik atau pedoman servis 

Setiap bengkel perawatan dan perbaikan harus dilengkapi dengan 

pedoman kerja bagi tenaga teknik yang kompeten, berisi tentang 

pedomanteknik atau pedoman servis yang meliputi: 

1) Uraian teknis, skema proses serta skema rangkaian bagian, 

komponen dan aksesoris. 

2) Prosedur menemukan kesalahan teknis berdasarkan jenis 

kerusakan yang terjadi. 

3) Prosedur perbaikan bagian, komponen dan aksesoris. 

4) Prosedur penggantian bagian, komponen dan aksesoris yang 

sesuai (kompatibel). 

5) Peringatan tentang cara perbaikan yang tidak benar yang dapat 

mengakibatkan kerusakan serta resiko  keselamatan, keamanan, 

kesehatan dan lingkungan hidup, termasuk cara pembuangan 

dan cara menghindarinya. 

d) Jaminan pelayanan purna jual 

Setiap barang harus diberi jaminan pelayanan purna jual yang 

mencakup: 

a. Daftar nama dan alamat lengkap beserta nomor telepon dari 

bengkel perawatan dan perbaikan yang ditetapkan. 
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b. Lamanya masa garansi. 

c. Ketersediaan bagian, komponen dan aksesoris yang sesuai 

dengan spesifikasi. 

d. Jaminan melakukan pelatihan terus menerus untuk tenaga teknik 

guna menjamin bahwa tenaga teknik yang disediakan 

mencukupi kebutuhan dan selalu mempunyai pengetahuan dan 

keahlian/keterampilan yang mutakhir (up to date) terhadap 

barang yang mempunyai pelayanan purna jual.

e. Prosedur pengajuan atau penagihan (claim) pelayanan purna jual 

selama masa garansi.

f. Informasi tentang jaminan pelayanan purna jual selama masa 

garansi dengan penjelasan tentang hal-hal (misalnya biaya 

transportasi, biaya servis, biaya perawatan) serta komponen-

komponen baik yang ditanggung maupun yang tidak 

ditanggung. 

e) Informasi lainnya 

Untuk jenis barang yang memilki tingkat kompleksitas tinggi, 

informasi berikut harus ditambahkan: 

1) Cara pengangkutan dan pembongkaran; 

cara pengangkutan dan pembongkaran barang serta peringatan 

terhadap tindakan yang dianggap keliru yang dapat 

menimbulkan kerusakan serta resiko terhadap keselamatan, 

keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. 
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2) Cara pemasangan: 

 prosedur pemasangan barang; 

bagian, komponen dan/atau aksesoris, termasuk kesalahan 

yang harus dihindari yang dapat mengakibatkan terjadinya 

kerusakan serta resiko terhadap keselamatan, keamanan, 

kesehatan dan lingkungan hidup. 

 pemasangan yang memerlukan penanganan tenaga teknik 

yang kompeten, harus dilengkapi informasi tentang prosedur 

kerja. 

b) Persyaratan teknis 

Prinsipal harus menyediakan bengkel perawatan dan perbaikan sebagai 

tempat pelayanan purna jual kepada konsumen. Bengkel tersebut dapat 

berupa bengkel milik prinsipal atau bengkel lain yang disubkontrak, dan 

minimal harus dilengkapi dengan hal–hal berikut: 

1. Ruang kerja tetap dan/atau bergerak. 

2. Peralatan berupa mesin, alat perkakas atau alat pengetesan/ pengujian 

yang diperlukan untuk perawatan dan perbaikan barang bagian, 

komponen atau aksesorisnya.

3. Tenaga teknik yang kompeten dan akses terhadap perkembangan 

teknologi perbaikan. 

4. Ketersediaan pelatihan bagi petugas pemeriksaan, perawatan (service) 

berkala, perbaikan dan/atau penggantian guna meningkatkan 

keterampilan dan kompetensi tenaga teknik. 
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5. Ketersediaan bagian, komponen dan aksesoris yang mempengaruhi 

fungsi dan kegunaan barang yang diperlukan untuk kegiatan 

perawatan, perbaikan dan/atau penggantian.

6. Sarana komunikasi yang diperlukan untuk berhubungan dengan 

pelanggan. 

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknik/pedoman 

servis pemeriksaan, perawatan, perbaikan dan penggantian. 

Bengkel perawatan dan perbaikan  sekurang–kurangnya harus melakukan

kegiatan sebagai berikut: 

1. melakukan pelayanan pemeriksaan dan/atau perawatan terhadap 

barang dan/atau bagian, komponen dan/atau aksesoris sesuai dengan 

pedoman atau prosedur yang ditetapkan, 

2. melakukan pelayanan perbaikan terhadap barang dan/atau bagian, 

komponen dan/atau aksesoris yang rusak/tidak sesuai/tidak berfungsi 

sesuai dengan pedoman atau prosedur yang ditetapkan, 

3. melakukan pelayanan penggantian bagian, komponen dan/atau 

aksesoris yang tidak berfungsi sesuai dengan pedoman atau prosedur 

yang ditetapkan, 

4. membuat dan mendokumentasikan rekaman atau catatan-catatan yang 

berkaitan dengan pelayanan purna jual sekurang–kurangnya meliputi : 

a) penerimaan suku cadang dan komponen

b) penerimaan informasi yang berkaitan dengan pelayanan purna jual 

c) tuntutan dan keluhan konsumen
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d) penerimaan barang untuk perawatan dan perbaikan 

e) pemeriksaan barang untuk perawatan dan perbaikan 

f) perawatan dan perbaikan barang termasuk penggunaan/

penggantian bagian, suku cadang dan atau komponen 

g) penyerahan barang yang diperbaiki termasuk masa garansi 

perbaikan dan catatan tentang barang yang telah diperbaiki yang 

diserahkan kepada konsumen 

h) nama tenaga teknik yang melakukan perawatan dan perbaikan

b. Pelayanan Purna Jual PT. Suzuki IndoMobil Motor

a) Garansi untuk sepeda motor :

Masa jaminan berlaku selama : 

a) 1 tahun atau sampai jarak tempuh sepeda motor mencapai 10.500 Km

(tergantung mana yang dicapai terlebih dahulu) terhitung sejak Bea 

Balik Nama (BBN) diterima pemilik. 

MESIN : 1 (satu) tahun/10.500 Km

Kelistrikan : 1 (satu) tahun/10.500 Km

Body : 1 (satu) tahun/10.500 Km 

Untuk type : Thunder 125 dan New Satria FU 150 

b) 3 tahun atau sampai jarak tempuh  sepeda motor mencapai 30.500 Km 

(tergantung mana yang dicapai terlebih dahulu) terhitung sejak Bea 

Balik Nama (BBN) diterima pemilik. 

MESIN   : 3 (tiga) tahun/30.500 Km

Kelistrikan  : 1 (satu) tahun/10.500 Km
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Body     : 1 (satu) tahun/10.500 Km 

Untuk type  :  Smash, Shogun (kecuali Axelo dan Hayate), 

Spin, Sky Wave, Sky Drive

b) Garansi ini hanya berlaku untuk: 

Penggantian hanya pada bagian / suku cadang yang rusak saja yang 

disebabkan oleh : 

- Kesalahan perakitan / proses produksi

- Material / Bahan baku 

- Kesalahan Konstruksi

berdasarkan hasil analisis Bengkel Resmi Sepeda motor Suzuki.

c) Garansi ini tidak berlaku untuk:

4. Penggantian atas satu unit sepedamotor secara utuh. 

5. Perawatan service berkala tidak sesuai dengan yang sudah 

direkomendasikan  ATPM, baik yang menggunakan kupon service

gratis atau yang tidak . 

6. Terhadap kendaraan yang dipergunakan untuk racing, rally, sebagai 

barang jaminan, disewakan / dikontrakkan, dipinjamkan, dan hal-hal 

yang berhubungan dengan penggunaan yang tidak wajar.  

7. Terhadap kendaraan yang rusak akibat kecelakaan dimana saja baik 

langsung maupun tidak langsung.  Tidak langsung yaitu : kerusakan 

yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan pada kendaraan lain.

8. Terhadap kendaraan yang diubah, ditambah, dimodifikasi dan atau 

diganti dengan suku cadang yang bukan asli Suzuki. Contoh :  
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Knalpot  racing, CDI, Ban, Shock breaker depan dan belakang, 

sekering, accessories tambahan seperti lampu, alarm dan lain-lain.

 Terhadap kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian 

pemilik  seperti terlambat melakukan Service I, II, III, IV, V dan 

seterusnya.

 Ceroboh dalam pemakaian, dan hal-hal yang berhubungan dengan 

ketidak wajaran dalam perawatan / pemakaian. Contoh :

penggunaan bahan additive untuk oli atau bensin.

 Untuk part-part yang  rusak / habis terpakai / aus karena pemakaian 

atau perawatan/perbaikan antara lain seperti : 

-  Baterai/Accu    -  Kondensor

-  Gasket        -  Busi

-  Bohlam     -  Kanvas rem

-  Lensa lampu   -  Piringan rem

-  Baut       -  Mur 

-  Ring       -  Ban (luar dan dalam)

-  Washer     -  Rantai penggerak

-  Pin       -  Gear sprocket depan dan belakang

-  Komponen plastic   -  Platina

-  Keran bensin   -  Carbon brush starter motor

-  Saringan udara   -  Kanvas Kopling

-  Komponen karet  -  Dll.
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 Bila perbaikan / perawatan tidak dilakukan di Bengkel Resmi 

sepeda motor Suzuki.

 Terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh pemakaian pelumas 

(oli) yang tidak bermutu dan bukan rekomendasi ATPM.

6. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan merupakan suatu hal yang sulit diukur, hari ini puas besok 

belum tentu, mempelajari kepuasan pelanggan menjadi penting karena dengan 

mendalami dan mempelajarinya perusahaan akan tahu seberapa baik kinerja 

pelayanan yang diberikan perusahaan kepada para konsumen. Kotler (2002: 

42) mendefenisikan kepuasan pelanggan sebagai tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja (hasil kerja) yang dirasakan dibandingkan 

dengan harapannya. Jadi pada dasarnya kepuasan pelanggan merupakan 

perbedaan antara perasaan dengan harapan yang diinginkan seseorang. 

Menurut Kotler (2002) kunci mempertahankan pelanggan adalah kepuasan 

pelanggan, seseorang pelanggan yang puas akan:

a. Membeli lebih banyak dan setia lebih lama.

b. Membeli jenis produk baru atau yang disempurnakan oleh perusahaan.

c. Memuji-muji perusahaan dengan produknya pada orang lain.

d. Kurang memperhatikan merek dan iklan saingan dan kurang memperhatikan 

harga.

e. Lebih murah biaya layanan dari pada pelanggan baru, karena transaksinya 

sudah rutin.
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Empat langkah utama yang perlu dilakukan untuk mengurangi kehilangan 

pelanggan:

a. Perusahaan perlu menetapkan dan mengukur tingkat bertahannya pelanggan.

b. Perusahaan harus membedakan berbagai penyebab hilangnya pelanggan dan 

menentukan penyebab mana yang harus dikelola lebih baik.

c. Perusahaan harus memperkirakan kehilangan keuntungan dari pelanggan 

yang hilang secara tidak perlu.

d. Perusahaan perlu memperhitungkan berapa biaya untuk mengurangi tingkat 

kehilangan pelanggan, perusahaan perlu memperhatikannya.

a. Mengapa Perusahaan Perlu Memperhatikan Kepuasan Pelanggan?

Wajar jika ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa konsumen 

adalah Raja, karena suaranya begitu berpengaruh terhadap sebuah 

perusahaan. Jika mereka puas mereka akan bercerita hal-hal yang baik dan 

positif tentang perusahaan dengan begitu citra perusahaan akan baik, 

sebaliknya jika tidak puas bisa saja mereka bercerita miring tentang 

perusahaan kepada semua orang yang mereka kenal dan temui seperti 

teman, keluarga, dan lain-lain dan mau tidak mau citra buruklah yang akan 

didapat, karenanya penting untuk memperhatikan khusus terhadap 

kepuasaan pelanggan. Menurut Tjiptono (2000: 7) setiap perusahaan yang 

memperhatikan kepuasan pelanggannya akan memperoleh beberapa manfaat 

pokok, yaitu:

a) Reputasi perusahaan semakin positif di mata masyarakat pada umumnya 

dan pelanggan pada khususnya.
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b) Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan.

c) Memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga semakin banyak 

orang yang akan membeli dan menggunakan produk perusahaan.

d) Meningkatnya volume penjualan dan keuntungan.

e) Hubungan antara perusahaan dengan para pelanggannya menjadi 

harmonis.

f) Mendorong setiap anggota organisasi untuk bekerja dengan tujuan serta 

kebanggan yang lebih baik.

g) Menekan biaya melayani pelanggan sebagai dampak faktor familiaritas 

dan relasi khusus dengan pelanggan.

h) Terbukanya peluang melakukan penjualan silang (cross selling) produk. 

b. Cara Mengukur Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan dapat di ukur dengan berbagai cara, menurut 

Kotler dalam Alma (2004: 285) ada 4 cara, yaitu: 

a) Complaint and suggestion system (sistem keluhan dan saran). Banyak 

perusahaan membuka kotak saran dan menerima keluhan yang dialami 

oleh pelanggan. Ada juga perusahaan yang memberikan amplop yang 

telah ditulis alamat perusahaan untuk digunakan menyampaikan saran, 

keluhan serta kritik. Saran tersebut dapat disampaikan melalui kartu 

komentar, custumer hot line, telepon bebas pulsa. Informasi ini dapat 

memberikan ide dan masukan kepada perusahaan yang memungkinkan 
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perusahaan mengantisipasi dan cepat tanggap terhadap kritik dan saran 

tersebut.

b) Customer satisfaction surveys (survei kepuasan pelanggan), dalam hal 

perusahaan melakukan survei untuk mendeteksi komentar pelanggan. 

Survei ini dapat dilakukan melalui pos, telepon, atau wawancara pribadi, 

atau pelanggan diminta mengisi angket.

c) Ghost shopping (pembeli bayangan), dalam hal ini perusahaan menaruh 

orang tertentu sebagai pembeli ke perusahaan lain atau perusahaannya 

sendiri. Pembeli misteri ini melaporkan keunggulan dan kelemahan 

pelayan yang melayaninya. Juga dilaporka segala sesuatu yang 

bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan oleh manajemen. 

Bukan saja orang lain yang disewa untuk menjadi pembeli bayangan 

tetapi juga manajer sendiri yang turun kelapangan, belanja ke toko 

saingan dimana ia tidak dikenal. Pengalaman manajer ini sangat penting 

karena data dan informasi yang ia peroleh langsung ia alami sendiri.

d) Lost customer analysis (analisa pelanggan yang lari), langganan yang 

hilang, dicoba dihubungi. Mereka diminta mengungkapkan mengapa 

mereka berhenti, pindah ke perusahaan lain, adakah sesuatu masalah 

yang terjadi yang tidak bisa diatasi atau terlambat diatasi. Dari kontak 

semacam ini akan diperoleh informasi dan akan memperbaiki kinerja 

perusahaan sendiri agar tidak ada lagi pelanggan yang lari dengan cara 

meningkatkan kepuasan mereka.
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c. Sebab-Sebab Timbulnya Ketidakpuasan

Ketidakpuasan bisa muncul karena berbagai sebab. Alma (2004) 

mengatakan sebab-sebab munculnya rasa tidak puas terhadap sesuatu antara 

lain:

a) Tidak sesuai harapan dan kenyataan 

b) Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan 

c) Perilaku personil kurang memuaskan

d) Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang

e) Cost atau biaya terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu 

terbuang dan harga tidak sesuai

f) Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori di atas, dapat dirumuskan 

kerangka pikir yang nantinya akan dijadikan sebuah dasar mengenai arah 

penelitian yang akan dilakukan.

Gambar 2.3
Kerangka Pikir Penelitian

                          

                                   

Pelayanan Purna Jual

1.   Garansi

2.   Penyediaan Suku Cadang 
Asli

3.   Jasa Pemeliharaan dan 
Perbaikan

4. Fasilitas dan Perlengkapan

Kepuasan Konsumen

Sumber: Kotler (2002: 508)
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Pelayanan purna jual menurut Kotler (2002: 508) dapat diberikan dalam 

bentuk garansi, penyediaan suku cadang asli, jasa pemeliharaan dan perbaikan, 

fasilitas dan perlengkapan. Untuk melihat pengaruh pelayanan purna jual terhadap 

kepuasan konsumen digunakan alat analisis regresi logit. 

Parasuraman, Hoffman & Bateron dalam Tjiptono (2005) mengatakan 

kepuasan pelanggan merupakan ukuran spesifik untuk setiap transaksi, situasi, dan 

transaksi (encounter) yang bersifat jangka pendek, sedangkan kualitas jasa

merupakan sikap yang dibentuk dari evaluasi keseluruhan terhadap kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. Bitner dan Oliver dalam Tjiptono (2005) 

mengatakan akan tetapi hubungan antara kedua konsep tersebut kerap kali belum 

jelas. Di satu sisi, beberapa pakar meyakini bahwa kepuasan pelanggan 

menimbulkan kualitas jasa. Kepuasan pelanggan terhadap pengalaman jasa 

tertentu akan mengarah pada evaluasi atau sikap keseluruhan terhadap kualitas 

jasa sepanjang waktu. Di sisi lain, sekelompok pakar lainnya menegaskan 

sebaliknya. misalnya, mengatakan bahwa kualitas jasa merupakan anteseden bagi 

kepuasan pelanggan terlepas dari apakah kedua konstruk itu diukur pada 

pengalaman spesifik maupun sepanjang waktu. 

Masih dalam Tjiptono (2005) salah satu kemungkinan hubungan yang 

banyak disepakati adalah bahwa kepuasan membantu pelanggan dan merevisi 

persepsinya terhadap kualitas jasa. Dasar pemikirannya antara lain: (1) bila 

konsumen tidak memiliki pengalaman sebelumnya dengan suatu perusahaan, 

maka persepsinya terhadap kualitas jasa perusahaan tersebut akan didasarkan pada 

ekspektasinya; (2) interaksi (Service encounter) berikutnya dengan perusahaan 
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tersebut akan menyebabkan konsumen memasuki proses diskonfirmasi dan 

merevisi persepsinya terhadap kualitas jasa; (3) persepsi terhadap kualitas jasa 

yang telah direvisi memodifikasi minat beli konsumen terhadap perusahaan 

dimasa yang akan datang.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah yang 

harus diuji kebenarannya. Menurut Morissan (409, 2012) hipotesis merupakan 

suatu pernyataan formal mengenai hubungan antara variabel, dan diuji secara 

langsung. Hipotesis pada penelitian ini adalah:

a. Ada pengaruh pelayanan purna jual yang terdiri dari garansi, penyediaan suku 

cadang asli, jasa pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas dan perlengkapan

terhadap kepuasan konsumen pada Suzuki Hero Sakti Motor Malang.

b. Variabel jasa pemeliharaan dan perbaikan memberikan konstribusi terbesar 

terhadap kepuasan konsumen Suzuki Hero Sakti Motor Malang.


