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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Komunikasi 

A.1. Definisi Komunikasi 

 Kata komunikasi berasal dari bahasa latin communis, yang berarti 

“membuat kebersamaan” atau “membangun kebersamaan” antara dua orang atau 

lebih. Akar kata communis adalah communico, yang artinya “berbagi”. 

(Soyomukti, 2010:55). Jika tidak terjadi kesamaan makna maka komunikasi tidak 

dapat berlangsung. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli: 

1. Everett M. Rogers : komunikasi adala proses dimana suatu ide dialihkan 

dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka. 

2. Harold D. Lasswel : Cara yang terbaik untuk menggambarkan komunikasi 

adalah untuk menjawab pertanyaan berikut: Who Says What in Which Channel 

To Whom With What Effect? Atau siapa mengatakan apa dengan saluran apa 

kepada siapa dengan efek bagaimana? 

Dari defnisi di atas jelaslah bahwa komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain untk memberi tahu  atau 

mengubah sikap, pendapat, atau prilaku, baik secara langsung secara lisan 

maupun tak langsng melalui media (Effendy, 2006:5). 

Menurut Onong Uchjana, secara utuh komunikasi pada garis besarnya 

dapat diklarifikasikan dalam dua jenis antara lain: 
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a. Komunikasi Langsung, yaitu proses komunikasi antara komunikator dengan 

komunikan secara tatap muka (face to face communication) yang meliputi: 

1. Komunikasi antar personal atau inteperpersonal communication ialah 

komunikasi antara seseorang (komunikator) dengan komunikan. 

2. Komunikasi kelompok, yaitu komunikasi antara seseorang dengan 

kelompok orang atau lebih dari dua orang secara tatap muka. Kelompok 

ini juga di sebut komunikasi kelompok kecil, misalnya seminar, diskusi 

panel dan lain sebagainya. Dapat juga berupa kelompok besar misalnya 

kampanye partai politik di sebuah lapangan. 

b. Komunikasi tidak langsung yang disebut juga komunikasi bermedia, yaitu 

komunikator yang dalam prosesnya mempergunakan media untuk 

menyampaikan pesannya kepada komunikan. Komunikasi tidak langsung ini 

dapat diklarifikasikan dalam dua jenis antara lain: 

1. Komunikasi media massa, yaitu suatu proses komunikasi yang 

mempergunakan media sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan 

kepada khalayak umum misalnya, TV, radio, surat kabar, dan sebagainya. 

2. Komunikasi nirmassa, yaitu komunikasi dengan mempergunakan media 

yang tidak memiliki ciri-ciri yang terdapat pada media massa terutama 

keserempakan, misalnya : pampflet, surat, telepon, dan sebagainya. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk menciptakan makna 

yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik. Dalam komunikasi, pesan yang 

disampaikan berupa pesan verbal maupun nonverbal dapat dimengerti saat proses 
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berkomunikasi, adanya pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan 

dibutuhkan timbal balik oleh komunikan misalnya tingkah laku yang di berikan 

oleh komunikan. 

A.2.  Bentuk Komunikasi 

Komunikasi terbagi dalam dua bentuk yaitu komunikasi verbal dan 

nonverbal keduanya saling berhubungann dalam komunikasi sehari-hari. Berikut 

dari penjelasan dari bentuk komunikasi 

1. Komunikasi Verbal 

Simbol atau pesan adalah semua jenis simbol  yang menggunakan 

satu kata atau lebih, hampir semua interaksi yang kita sadari termasuk 

kedalam katagori pesan disengaja, yang usaha-usahanya dilakukan secara 

sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara lisan. Bahasa juga 

digunakan dalam kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai 

perangkat simbol, dengan aturan yang mengkombinasikan simbol-simbol 

tersebut, yang di gunakan dalam memahami suatu komunitas. (Mulyana, 

2005:241).  

Larry Barker dalam Deddy Mulyana (2005:243), bahasa memiliki tiga 

fungsi penamaan (naming dan labeling), interaksi, tranmisi dan informasi  

a. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan 

objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat 

di rujuk dalam komunikasi. 

b. Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat 

mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. 
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c. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan pada orang lain, inilah 

yang disebut fungsi tranmisi dari. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi 

transmisi informasi yang lintas waktu dengan menghubungkan masa 

lalu, masa kini, dan masa depan. 

2. Komunkasi Nonverbal 

Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Larry A. samovar dan Richard E. Porter (1991), komunikasi 

nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam 

suatu setting komunikasi, yang dihasilkan individu dan penggunaan 

lingkungan oleh individu, yang mempunyai pesan potensial bagi pengirim 

atau penerima, kita mengirim pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa 

pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. (Mulyana, 2007:343). 

A.3.  Unsur Komunikasi 

Dalam bukunya Widjaja (1988:30-37) mengemukakan beberapa unsur 

dalam komunikasi antara lain: 

a. Sumber, sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan 

di gunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri, sumber dapat berupa 

orang, lembaga, buku dan dokumen ataupun sejenisnya. 

b. Komunikator, dalam komunikasi setiap orang atau kelompok dapat 

menyampaikan pesan-pesan komunikasi itu sebagai proses dimana 

komunikator dapat menjadi komunikan, sebaliknya komunikan dapat menjadi 

komunikator. 
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c. Pesan, pesan adalah keseluruhan dari apa yang di sampaikan oleh 

komunikator. Pesan ini mempunyai inti pesan (tema) yang sebenarnya 

menjadi pengarah didalam usaha didalam mengubah sikap dan tingkah laku 

komunikan. Pesan dapat seara panjang lebar mengupas berbagai segi namun 

inti pesan dari komunikasi akan selalu mengarah kepada tujuan akhir 

komunikasi itu. 

d.  Channel, channel adalah saluran penyampaian pesan, biasa juga disebut 

dengan media, komunikasi dapat di katagorikan dalam dua bagian yaitu media 

umum dan media massa. 

e. Komunikasi, komunikasi dapat di golongkan menjadi tiga jenis, yakni person, 

kelompok dan massa. 

f. Efek, efek adalah akhir dari suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku 

orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila sikap dan 

tingkah laku seseorang orang lain itu sesuai, maka itu berarti komnikasi 

berhasil, demikian juga sebaliknya. 

A.4.  Konteks-Konteks Komunikasi 

Banyak pakar komunikasi mengklarifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya, kontek komunikasi ini diuraikan secara berlainan, istilah lain juga 

digunakan untuk merujuk pada konteks ini. Selain konteks (context) yang lazim 

juga digunakan istilah tingkat (level) , betuk (tipe), situasi (situation), keadaan 

(setting), arena, jenis (kind), cara (mode), dan pertemuan (encounter), (Mulyana, 

2005:70). 
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Dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Suatu Pengantar, Deddy 

Mulyana menuliskan beberapa klarifikasi komunikasi berdasarkan konteksnya 

atau tingkatan adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi, antara lain: 

1. Komunikasi Intrapribadi 

Komunikasi intrapribadi (intapersonal communication) adalah komunikasi 

dengan diri sendiri, baik disadari maupun tidak.  

2. Komunikasi Antarpribadi  

Komunikasi antarpribadi (interpersonalcommunication) adalah komunikasi 

antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap secara langsung, baik verbal mupun nonverbal. 

3. Komunikasi Kelompok 

Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 

mengenal satu sama lainya dan memandang mereka bagaian dari kelompok 

tersebut  

4. Komunikasi Publik 

Komunikasi public (public communication) adalah komunikasi antara 

seseorang pembicara dengan sejumlah orang banyak (khalayak), yang tidak 

bisa dikenali satu-persatu  

5. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi (organizational communication) terjadi dalam suatu 

organisasi, bersifat formal dan juga informal dan berlangsung dalam suatu 

jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok.  
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6. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang 

menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) yang dikelola 

oleh suatu lembaga, yang ditujukan kepada sejumlah orang yang tersebar di 

banyak tempat, anonim dan hiterogen. 

A.5.  Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung 

dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisir 

maupun pada kerumunan orang, dalam prosesnya komunikasi interpersonal 

lebih efektif apabila berlangsung secara dialogis, yaitu antara dua orang yang 

saling menyampaikan dan memberi pesan secara timbal balik. Dengan 

komunikasi dialogis ini, berarti di antara keduanya terjadi interaksi yang hidup 

karena masing-masing dapat berfungsi. Dalam hal ini Devito mendefinisikan 

komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan-

pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan 

beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika (the process of sending and 

receiving messages between two person, or among a small group of person, 

with some effect and some immediate feedback)(Devito,1989). 
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B. Komunikasi Pemasaran 

B.1.  Pengertian Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran pada dasarnya melekat pada hubungan 

konseptual antara “komunikasi” dengan “pemasaran” sehingga konsep 

komunikasi memberikan peranan penting pada kata dibelakang yang 

mengikutinya. Menurut Kotler dan Keller dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran (2009:172) mengatakan komunikasi pemasaran (marketting 

communications) adalah sebuah sarana dimana suatu perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk, merayu, dan mengingatkan konsumen secara 

langsung tentang produk dan merk yang dijual. Intinya, komunikasi 

pemasaran merepresentasikan “suara” perusahaan dan merknya serta 

merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog dan 

membangun hubungan dengan konsumen maupun pelanggan.  

Komunikasi pemasaran juga melaksanakan banyak fungsi bagi 

konsumen. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan 

kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan, 

oleh orang macam apa, serta dimana dan kapan pemakaiannya. Konsumen 

dapat mempelajari tentang siapa yang membuat produk dan apa tujuan 

perusahaan dan merk; dan mereka bisa mendapatkan insentif atau 

penghargaan atas usaha percobaan tau penggunaan tersebut. Komunikasi 

pemasran memungkinkan perusahaan menghubungkan merek mereka 

dengan orang, tempat, acara, merek, pengalaman, perasaan, dan hal lainnya. 

Mereka dapat berkontribusi pada ekuitas merek-dengan menanamkan merek 
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dalam ingatan dan menciptakan citra merek serta mendorong penjualan dan 

bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. 

B.2. Bauran Komunikasi Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2009:174) bauran komunikasi 

pemasaran (marketing communication mix) terdiri dari delapan model 

komunikasi utama antara lain :  

1. Iklan yakni semua bentuk terbayar dari presentasi nonpersonal dan promosi 

ide, barang, atau jasa melalui sponsor yang jelas. 

2. Promosi Penjualan yakni berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong 

percobaan atau pembelian produk atau jasa. 

3. Acara dan Pengalaman yakni kegiatan dan program yang disponsori 

perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi 

yang berhubungan dengan merek tertentu. 

4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas yakni beragam program yang 

dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau 

produk individunya. 

5. Pemasaran Langsung yakni penggunaan surat, telepon, faksimile, e-mail, 

atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan meminta respons 

atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. 

6. Pemasaran Interaktif yakni kegiatan dan program online yang dirancang 

untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung taupun tidak 

langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan 

penjualan produk dan jasa. 
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7. Pemasaran Dari Mulut ke Mulut yakni komunikasi lisan, tertulis, dan 

elektronik antarmasyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau 

pengalaman memebeli atau menggunakan produk dan atau jasa. 

8. Penjualan Personal yakni interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab 

pertanyyaan, dan pengadaan pesanan. 

 

C.  Pelanggan 

Sukses besar akan diperoleh setiap perusahaan atau organisasi hanya 

apabila mendapatkan banyak pelanggan. Dimana pelanggan merupakan aset yang 

paling penting, karena tanpa pelanggan maka tidak akan ada yang namanya 

perusahaan atau bisnis. Pelanggan menentukan jalan atau tidaknya sebuah 

perusahaan, tanpa adanya pelanggan maka perusahaan tidak akan pernah berjalan. 

Menurut Ivonne (2009:35), pelanggan adalah satu hal konstan yang 

diperlukan oleh semua pelaku bisnis, tidak ada bisnis yang tidak memerlukan 

pelanggan. Oleh karena itu kita perlu untuk mencari tahu apa yang mereka 

harapkan dari kita, apa yang mereka sukai dan tidak mereka sukai dari kita serta 

bagaimana menggunakan pendapat mereka untuk memperbaiki level layanan 

pelanggan kita secara keseluruhan. 

Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga yang 

membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Kebutuhan pelanggan 

dapat didefinisikan sebagai barang atau jasa yang dibutuhkannya untuk mencapai 

tujuan tertentu. Pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda tingkatannya dan 
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pengharapan pelanggan biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, iklan, 

pemasaran, serta bentuk komunikasi lain, baik dari pemasok maupun sumber-

sumber lainnya. 

 C.1. Perilaku Pelanggan 

Menurut Nessim Hanna dan Richard Worzniak dalam Husein 

(2003:11), perilaku konsumen merupakan suatu bagian dari aktivitas-

aktivitas kehidupan manusia termasuk segala sesuatu yang teringat olehnya 

akan barang atau jasa yang dapat diupayakan sehingga ia akhirnya menjadi 

konsumen. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang baik antara perusahaan 

dan pelanggannya guna membantu menciptakan adanya suatu hubungan baik 

antara keduanya. Hubungan tersebut akan tercipta darimana seorang petugas 

publik relations front office suatu perusahaan menerima dan memberlakukan 

para pelanggan dan calon pelanggannya. Sehingga untuk mendapatkan 

pelanggan yang kita harapkan maka terlebih dahulu kita harus memahami 

dan mengerti akan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan (Rosady 

Ruslan,2007:198-200 ), yaitu antara lain :  

1. Pelanggan adalah raja dan ingin dianggap benar 

2. Pelanggan ingin mendapat perhatian dengan sungguh-sungguh 

untuk dihormati dan diperlakukan sebagai orang penting 

3. Pelanggan ingin diperhatikan secara istimewa dan khusus 

4. Pelanggan itu haus akan perhatian dan penghargaan yang tulus 

5. Pelanggan akan selalu berupaya mencari hal yang enak dan 

menyenangkan 
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6. Pelanggan membutuhkan haknya akan informasi yang jujur dan 

benar 

7. Pelanggan ingin pendapat atau suaranya didengar dan atau 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh 

8. Pelanggan lebih tertarik pada masalahnya sendiri daripada apapun 

yang terjadi di atas dunia ini. 

 C.2. Kepuasan Pelanggan 

Menurut Sunarto (2003:268), kepuasan konsumen (pelanggan) 

dipengaruhi oleh keadilan yang dirasakan, atribusi yang dibuat pelanggan, 

dan pelaksanaan actual dari pelayanan.  

Sedangkan menuurut Oliver dalam Husein (2003:14) menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai evaluasi purnabeli dimana 

persepsi terhadap kinerja alternative produk atau jasa yang dipilih memenuhi 

atau melebihi harapan sebelum pemberian. Terdapat 5 dimensi kualitas 

pelayanan yang dapat mendaikan kepuasan pelanggan, yaitu : 

1. Tangible (bukti fisik) 

Kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak 

eksternal. Maksudnya ialah bahwa penampilan dan kemampuan sarana 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah 

bukti nyata pada pelayanan yang diberikan. 

2. Reliability (keandalan) 

Kemampuan perusahaan untuk membrikan pelayanan sesuai yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 
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3. Responsiveness (ketanggapan) 

Suatu kemampuan dan kemauan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan 

menyampaikan informasi yang jelas. 

4. Assurance (jaminan kepastian) 

Yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan yang terdiri dari beberapa komponen antara lain, komunikasi, 

kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun 

5. Emphaty (merasakan hal yang sama) 

Ialah memberikan perhatian yang tulus dari hati dan bersifat sangat 

individual yang diebrikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus 

mengetahui keinginan pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk 

atau jasa sampai pendistribusiannya yang tepat. 

C.3. Sikap Dalam Melayani Pelanggan 

Menurut Rosady Ruslan (2007:201), kinerja seorang public 

relations atau pemasaran yang berhubungan langsung dengan publiknya 

tidak boleh menangguhkan sesuatu pelayanan dan harus segera dapat 

dilakukan. Apabila suatu perusahaan bertujuan ingin menciptakan hubungan 

yang harmonis dengan pelanggannya (customer) dan tentu saja 

mengharapkan adanya kepercayaan dari pelanggannya maka seorang public 

relations harus selalu bersikap ramah, sopan, bersedia mendengarkan apa 
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yang dikatakan dan ditanyakan oleh pelanggannya, sabar dalam melayani 

serta sesegera mungkin menyelesaikan masalah mereka. 

Masih menurut Rosady Ruslan (2007:291-292), beberapa sikap 

yang harus dilakukan dalam menjalin hubungan dengan para pelanggan 

(customers) antara lain ialah : 

1. Hadapilah keluhan dengan sikap yang penuh rasa hormat (respect). 

2. Pihak customer relations jangan pernah terbawa emosi pelanggan, dan 

pertahankan suara tetap calm down, walaupun bagaimana panasnya 

hari si pelanggan yang tengah dihadapinya tersebut 

3. Mendengarkan dengan penuh perhatian akan keluhan-keluhan yang 

diutarakan tersebut, berbincang-bincang dengan susana keakraban bagi 

kedua belah pihak 

4. Jangan memotong dan tidak memonopoli pembicaraan keluhan si 

pelanggan tersebut 

5. Hindarkanlah argumentasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang 

ada dalam persoalan keluhan tersebut 

6. Berikan penghargaan (appreciation) atas keluhan yang disampaikan 

tersebut dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dan berjanji akan 

memperbaiki kekurangan-kekurangan atas pelayan yang diberikan 

7. Berikan rasa simpati, kalo perlu empati atas kesulitan-kesulitan yang 

terjadi 

8. Tawarkan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang 

menyebabkan timbulnya keluhan-keluhan tersebut. 
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D.  Layanan yang Diberikan Dalam Pemasaran 

 D.1.  Produk dan Jasa 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang mampu 

memuaskan keinginan atau kebutuhan para konsumen. Sementara jasa 

didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan suatu 

pihak kepada yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. (Philip Kotler,2003) 

Dari pengertian di atas mengisyaratkan bahwa hampir semua yang 

termasuk produk adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan 

dirasakan. Karena produk adalah benda ril, maka pasti jenisnya cukup 

banyak. Secara garis besar jenis-jenis produk bisa kita perinci menjadi dua 

jenis, yaitu produk konsumsi dan produk industri.  

1. Produk konsumsi (consumer products) 

Produk konsumsi adalah barang yang dipergunakan oleh 

konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan 

atau dijual lagi. Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi ini 

antara lain sebagai berikut: 

 Barang kebutuhan sehari-hari (convenience goods), yaitu barang yang 

umumnya sering kali dibeli, segera, dan memerlukan usaha yang 

sangat kecil untuk memilikinya, misalnya barang kelontong, baterai, 

dan sebagainya. 
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 Barang belanja (shopping goods), yaitu barang yang dalam proses 

pembelian dibeli oleh konsumen dengan cara membandingkan 

berdasarkan kesesuaian mutu, harga, dan model, misalnya pakaian, 

sepatu, sabun, dan lain sebagainya. 

 Barang khusus (speaciality goods), yaitu barang yang memiliki ciri-

ciri unik atau merk kas dimana kelompok konsumen berusaha untuk 

memiliki atau membelinya, misalnya mobil, kamera, dan lain 

sebagainya. 

2. Produk industri (business products) 

Produk industri adalah barang yang akan menjadi begitu luas 

dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran. Barang industri 

juga dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain sebagai berikut : 

 Bahan mentah, yaitu barang yang akan menjadi bahan baku secara 

fisik untuk memproduksi produk lain, seperti hasil hutan, gandum, dan 

lain sebagainya. 

 Bahan baku dan suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang 

digunakan untuk suku cadang yang aktual bagi produk lain, misalnya 

mesin, pasir, dan lain sebagainya. 

 Perbekalan operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi sektor 

industri, misalnya alat-alat kantor, dan lain-lain. 

Sementara itu, produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk 

fisik atau tidak. Namun, pada dasarnya jasa merupakan semua aktivitas 

ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau 
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kontruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu 

yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya 

kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau pemecahan atas 

masalah yang dihadapi konsumen. 

 D.2.  Karakteristik Jasa 

 Menurut Philip Kotler (1994:466), ada empat karakteristik utama jasa 

yaitu : 

1. Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

dicium, ataupun didengar sebelum jasa tersebut dibeli dan dikonsumsi. 

Bila barang merupakan suatu objek, alat, material, atau benda ; maka 

jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja 

(performance), atau usaha. 

2. Inseparability (tidak dapat dipisahkan) 

Kegiatan jasa tidak dapat dipisahkan dari pemberi jasa, baik perorangan, 

ataupun organisasi serta perangkat mesin/teknologi. 

3. Variability (berubah-ubah/aneka ragam) 

Bahwa kualitas jasa yang diberikan oleh manusia dan mesin atau 

peralatan sangatlah berbeda-beda. Tergantung pada siapa yang memberi, 

bagaimana memberikannya, serta waktu dan tempat jasa tersebut 

diberikan. 
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4. Perishability (tidak tahan lama) 

Bahwa jasa tidak bisa disimpan untuk kemudian dijual atau digunakan 

sehingga pada dasarnya jasa langsung dikonsumsi pada saat diberi. 

 D.3.  Menjaga Kualitas Produk dan Jasa 

Suatu perusahaan haruslah menjaga kualitas produk fisik maupun 

produk jasa yang ditawarkannya kepada pelanggan, kualitasnya haruslah 

harus lebih dari apa yang dibayangkan oleh pelanggan. Apabila hasil yang 

dirasakan pelanggan jauh di bawah standart dan harapan maka pelanggan 

akan sangat kecewa, kurang puas, bahkan tidak puas sama sekali sehingga 

tidak akan mencobanya kembali untuk dikemudian hari. Namun sebaliknya, 

bila sangat sesuai harapan bahkan melebihinya maka pelanggan akan sangat 

puas sehingga akan terus mencobanya kembali bahkan mereka akan menjadi 

‘iklan gratis’ dan berefek domino karena akan menginformasikan dan 

membawa teman-temannya untuk datang ke perusahaan. 

Gronroos dalam Tjiptono (2005:261) mengemukakan kualitas 

produk dan jasa yang dipersepsikan baik yaitu : 

1. Professionalism and Skills, “pelanggan mendapati bahwa karyawan, 

sistem operasional, dan sumber daya fisik, memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka secara 

profesional.” 

2. Attitude and Behavior, “pelanggan merasa bahwa karyawan perhatian 

besar pada mereka dan berusaha membantu memecahkan masalah mereka 

secara spontan dan ramah.” 
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3. Accessibility and Flexibility, “pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, 

lokasi, jam operasi, karyawan, dan sistem operasionalnya, dirancang dan 

diopersaikan dengan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat 

mengakses jasa tersebut dengan mudah.”  

4. Recovery, “pelanggan menyadari bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang 

tidak diharapkan dan tidak dapat diprediksikan, maka penyedia jasa akan 

segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari 

solusi yang tepat.” 

5. Reputation and Credibility, “pelanggan meyakini bahwa operasi dari 

penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai/imbalan yang 

sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.” 

6. Reliability and Trustworthinness, “pelanggan memahami bahwa apapun 

yang terjadi atau yang telah disepakati, mereka bisa mengandalkan 

penyedia peserta dan sistemnya dalam memenuhi janji dan melakukan 

segala sesuatu dengan mengutamakan kepentingan pelanggan.” 

 

E.  Teori – Teori 

 E.1.  Teori Word Of Mouth (WOM) 

Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth) merupakan salah 

satu saluran komunikasi yang sering digunakan oleh perusahaan karena 

komunikasi ini dinilai sangat efektif dalam memperlancar proses pemasaran dan 

mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kotler & Keller (2007:204) 

mengemukakan bahwa Word of Mouth Communication (WOM) atau komunikasi 
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dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian 

rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau 

jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Saluran 

komunikasi personal yang berupa ucapan atau perkataan dari mulut ke mulut 

dapat menjadi metode promosi yang efektif karena disampaikan dari konsumen 

oleh konsumen dan untuk konsumen, sehingga konsumen atau pelanggan yang 

puas dapat menjadi media iklan bagi perusahaan. 

Selain itu, saluran komunikasi word of mouth tidak membutuhkan 

biaya yang besar karena dengan melalui pelanggan yang puas, rujukan, atau 

referensi terhadap produk hasil produksi perusahaan akan lebih mudah tersebar 

ke konsumen-konsumen lainnya (Kotler & Keller, 2007:206). 

E.2.  AIDA 

   Model AIDA dipopulerkan oleh Elmo Lewis untuk menjelaskan cara 

kerja personal selling. Model ini menggambarkan sebuah tahapan yang 

menggambarkan sebuah proses calon pelanggan potensial menuju pembelian. 

Namun tahapan AIDA tidak hanya sekedar digunakan dalam proses personal 

selling tetpai juga digunakan untuk mengenal tahapan respon dalam iklan. Berikut 

tahap-tahap dari proses respon model AIDA yang dikutip dari Google Books 

“Advertising and Promotion:an IMC Perspective” karya Kruthi Shah and 

D’Souza (2009:189-192) : 

1. Awareness (Kesadaran) 

Pada tahpa awal, sebagian besar target audiens tidak menyadari 

produk atau merek dan oleh sebab itu tujuan komunikator adalah 
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membangun kesdaaran, mungkin hanya sebuah pengakuan nama dengan 

pesan sederhana yang mengulangi nama merek, atau memberikan informasi 

dasar tentang produk. Dalam kategori produk yang relatif baru, fungsi 

asumsi ini penting dimaksimalkan. (Shah & D’Souza, 2009:189) 

2. Interest (Ketertarikan) 

Pada tahap ini, konusmen lulus dari kesadaran tentang produk 

kemudian tertarik dengan produk tersebut. Pemasar perlu mengetahui apa 

yang konsumen rasakan tentang produk mereka. Apakah produk tersebut 

dibuang? Apakah mereka menyukainya? Apakah mereka menemukan hal 

yang cukup menarik? Minat terhadap produk dapat dibuat dengan 

menunjukkan beberapa fitur unik dari produk, menunjukkan cara kerjanya, 

menyajikan iklan yang menghibur, menggunakan selebriti populer, dll. 

(Shah&D’Souza, 2009:190) 

3. Desire (Keinginan) 

Tidaklah cukup hanya untuk membangun minat pada produk. Setelah 

target audiens menyadari tentang produk dan tertarik, fungsi iklan adalah 

untuk membuat mereka cenderung ke arah positif untuk membeli, dengan 

menciptakan keinginan dan preferensi untuk produk yang diiklankan. 

Keinginan dapat dibangun dengan menunjukkan bahwa produk memenuhi 

kebutuhan spesifik konsumen dan dengan kreatif melakukan promosi yang 

berkualitas, nilai dan fitur penting lainnya. (Shah&D’Souza, 2009:192) 
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4. Action (Tindakan) 

Iklan belum memainkan bagiannya sampai mereka telah mencapai 

tujuan utama mereka yaitu untuk mendorong target audiens untuk 

melakukan tindakan. Dalam kebanyakan kasus, tindakan yang diinginkan 

adalah mendorong konsumen untuk membeli, tetapi dalam kasus tertentu 

juga bisa untuk menghasilkan pertanyaan, menyebabkan kunjungan ritel, 

menunjukkan partisipasi dalam promosi, dll. Iklan yang membangun merek 

atau citra, tidak akan langsung mendapatkan tindakan untuk pembelian, 

tetapi akan menciptakan preferensi dan keinginan yang pada akhirnya akan 

menghasilkan pembelian. Hal ini merupakan strategi jangka panjang. Di sisi 

lain, pembicaraan atau promosi iklan langsung melalui penawaran insentif 

kepada konsumen jika mereka langsung membeli produk, hal ini merupakan 

strategi jangka pendek (Shah&D’Souza, 2009:192) 

 

 

 




