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BAB I 

DINAMIKA BISNIS JASA DAN PENTINGNYA 
PEMASARAN JASA 

 

1. PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA 

Sektor jasa (industri tersier) mengalami peningkatan yang dramatis yang 

dikenal sebagai “great leap forward” atau kemajuan yang luar biasa dalam 

dunia jasa. 

a. Jasa telah menyumbang 60% PDB* di Eropa, sementara di Indonesia hampir 

mencapai 30%. Kontribusi ini dapat dilihat dari segi income dan 

kemampuannya menyerap supply tenaga kerja. 

b. Bateson mengungkapkan bahwa 58% total GNP* dunia berasal dari sektor 

jasa. 

c. Penelitian Carlson mengungkapkan di banyak negara hampir 70% dari 

total angkatan kerjanya menekuni sektor jasa.  

d. Di Indonesia jasa meningkat 40% menjadi 42,1% dari tahun 1983-1994, 

sementara pada periode sama industri primer turun 44% dan hanya 

menjadi 27% menurut BPS. 

 

*GNP (Gross National Product) adalah seluruh barang & jasa akhir, yang diproduksi oleh 
seluruh faktor produksi, milik WNI, baik faktor produksi tersebut dipekerjakan di DN 
maupun dipekerjakan di LN dalam periode waktu tertentu (1 Tahun) dan dinilai dalam 
harga pasar. 
*GDP (Gross Domestic Product) adalah seluruh barang & jasa akhir, yang diproduksi oleh 
faktor produksi baik faktor produksi tersebut milik WNI maupun milik orang asing, yang 
dipekerjakan didalam negeri, dalam periode waktu tertentu (1tahun) dan dinilai dalam 
harga pasar. 
Net Factor Income Abroad (pendapatan netto terhadap LN) adalah selisih antara besar 
pendapatan yang diperoleh faktor produksi DN yang ada di LN dengan pendapatan yang 
diperoleh faktor produksi yang berasal dari LN di dalam negeri. 

 
2. BERBAGAI FAKTOR YANG MENDORONG  

PENTINGNYA PEMASARAN JASA 
  Alasan apa yang menyebabkan jasa tumbuh sangat cepat? 

1. Perubahan Demografis 
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Contoh : 
a. Meningkatnya harapan hidup, pada akhirnya meningkatkan jumlah populasi 

usia lanjut/pensiunan. Populasi pensiunan akan menghabiskan waktu luang 

mereka melalui jasa travel, perawatan kesehatan dan keperawatan 

(nursing). 
b. Perluasan kota, majunya desa memerlukan jasa infrastruktur dan jasa 

pendukung yang lebih baik. 

 
2. Perubahan Sosial 

Contoh : 
a. Meningkatnya jumlah wanita pekerja mengembangkan dari fungsi di dalam 

rumah ke fungsi di luar rumah. Hal ini menghasilkan pertumbuhan pesat 

dalam industri jasa tertentu termasuk jasa health care, pendidikan, 
makanan cepat saji/katering, jasa pribadi lainnya. 

b. Kualitas hidup meningkat sehingga keluarga kecil memiliki dua sumber 

pendapatan, mempunyai uang lebih yang dikeluarkan untuk membeli jasa 

pelayanan dokter pribadi, misalnya. 

 
3. Perubahan Perekonomian 

Contoh  
a. Globalisasi meningkatkan jasa komunikasi yang cepat. 

b. Meningkatnya spesialisasi mengarahkan pada kepercayaan yang lebih 

besar terhadap penyedia jasa spesialis. Pasien sakit jantung, lebih memilih 

rumah sakit dengan spesialisasi khusus penyakit jantung, dari pada rumah 

sakit umum. 
 
4. Perubahan  Politik dan Hukum 

Contoh  
a. Departemen-departemen pemerintah tumbuh semakin membesar, 

membutuhkan infrastruktur yang lebih efisien. 

b. Permintaan perlindungan hukum (lawyer) yang semakin kuat, meningkatkan 

permintaan jasa hukum.  

 

3. TAHAP PERKEMBANGAN BISNIS JASA 

 Menurut Fitzsimmons dan Sulivan (1982), jasa erat kaitannya dengan 

tahap perkembangan aktivitas ekonomi. Tahap perkembangan aktivitas 

ekonomi meliputi: 
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a. Primer (ekstraktif), meliputi pertanian, pertambangan, perikanan, dan 

kehutanan. 

b. Sekunder (barang), meliputi pemanufakturan dan pemrosesan 

c. Tersier (jasa domestik)* terdiri atas restoran dan hotel, salon kecantikan, 

loundry, dan dry cleaning, pemeliharaan dan reparasi. 

d. Kuarter (perdagangan) meliputi transportasi, perdagangan eceran, 

komunikasi, keuangan, asuransi, real estate, dan pemerintahan. 

e. Kuiner (perbaikan dan peningkatan kapasitas manusia) terdiri atas 

kesehatan, pendidikan, riset, rekreasi, dan kesenian. 

*Jasa. Beberapa pakar ekonomi mengklasifikasikan perkembangan ini ke dalam tiga 

tahap, yaitu primer (ekstraktif), sekunder (produksi barang), dan tersier (jasa). 

(Tjiptono, Fandy, 2000: 2-3) 

4. PENGERTIAN JASA 

Jasa adalah “setiap tindakan atau kegiatan yang dapt ditawarkan oleh suatu 
pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan 
produk fisik atau tidak.” (Philip Kotler:1994) 

5. KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI JASA 

Karakteristik jasa menurut Griffin (1996):  

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

didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli.  

b. Unstorability. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk 

yang telah dihasilkan. Karakteristik ini juga disebut inseparability (tidak 

dapat dipisahkan), jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 

C. Cuztomization / Variability Jasa didesain khusus yang memiliki berbagai 

jenis, tipe untuk kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi dan 

kesehatan. 

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

dipandang dari 2 hal: 

1. Tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa sebagai bagian dari sistem 

saat jasa tersebut dihasilkan. 
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a. High-contact system. Untuk menerima jasa konsumen harus menjadi 

bagian dari sistem. Pendidikan, rumah sakit, transportasi. 

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

sistem untuk menerima jasa. Reparasi mobil, (konsumen tidak harus 

kontak pada saat mobil diperbaiki teknisi bengkel). Jasa perbankan. 

2. Melihat kesamaannya dengan operasi manufaktur.  

a. Pure service. Jasa yang tergolong high contact dengan tanpa 

persediaan, dengan kata lain benar-benar beda dengan manufaktur. 

Bedah, cukur.  

b. Quasimanufacturing service. Jasa ini mirip dengan manufaktur karena 

jasa ini low contact dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari 

proses produksi jasa. Jasa perbankan, asuransi, kantor pos, 

pengantaran. 

c. Mixed Service. Merupakan kelompok jasa dengan tingkat kontak 

menengah (moderate contact) yang menggabungkan beberapa 

fitur/sifat pure service dan quasimanufacturing service. Jasa bengkel, 

pemadam kebakaran. 

6. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KUNCI SUKSES 
JASA 

Observasi dan pengamatan terhadap pemain-pemain di sektor jasa 

menghasilkan lima langkah untuk sukses di dunia jasa: 

1. Renewing the service offering 

  Hal penting yang harus dilakukan adalah adapt dan renew jasa yang 

ditawarkan, daripada melakukan rancangan “paket” yang sangat sempurna 

pada peluncuran pertama. Dasarnya, teori pergeseran kurva kebutuhan 

konsumen dari kebutuhan untuk melakukan ekspansi jasa menjadi 

multiple segment. 

  Consumer needs. Jasa yang ditawarkan harus mengikuti kemauan 

pasar, serta responsive terhadap masalah. Yang menang adalah yang 
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expansif, update, focus, dan mempertahankan jasa yang sudah 

memaksimalkan kepuasan konsumen. 

  Service extension. Perubahan pasar pada jasa adalah sumber 

kesempatan inovasi, dan peningkatan jasa. Sementara pada barang 

sebagai ancaman bagi biaya produksi dan efesiensi pabrik. 

  The key to service enhancement. Peningkatan (perbaikan) 

merupakan kunci jasa. Di sektor jasa, cara yang efektif, efisien dan 

merangsang dalam perbaikan jasa adalah pendektesian masalah. Berdasar 

pengalaman konsumen lebih mudah mengatakan masalah mereka 

ketimbang mengungkap manfaat yang diterima. Contoh pelajar lebih 

mudah mengatakan gurunya sering membolos, ringan tangan, tidak 

menerangkan dengan jelas, daripada mengatakan apa yang mereka 

inginkan dari jasa belajar Matematika. Teknik mendeteksi masalah: 

a. Survey. Kesulitan apa yang anda rasakan saat belajar di sekolah ini? 

b. In depth problem detection. Mendeteksi pemasalahan dengan lebih 

mendalam, konsumen diberi list masalah yang terjadi perusahaan dan 

terjadi di industri, untuk diberi rangking. 

c. Computer content analysis. Analisis pengembangan riset perilaku 

secara mendalam, melalui interview tidak terstruktur yang 

menghasilkan ribuan dugaan pikiran, yang dilakukan komputer.  

d. Answer Services. Menjawab pertanyaan konsumen baik dengan 

tindakan atau lisan, dan record untuk menganalisis masalah tersebut 

lebih lanjut.      

2. Localizing the point-of-service system 

a. Avalaibility is crucial. Memberikan jasa sesegera mungkin pada saat 

dibutuhkan, jika lewat maka moment-nya sudah hilang. Penyambut 

tamu dihotel yang tidak tersenyum saat melihat konsumen “x” 

datang, akan kehilangan moment-nya karena “x” telah lewat. 
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b. The news paper illustration. Hal ini dianalogikan dengan distribusi 

Koran menggunakan rak. Intinya adalah semakin banyak rak tempat 

Koran tersebut, maka sirkulasi Koran tersebut akan cepat karena 

konsumen lebih mudah mendapatkan Koran tersebut. 

3. Leveraging the service “contact” 

Maksudnya mencegah larinya konsumen dengan member diberi 

fasilitas, dan kemudahan tertentu, sehingga konsumen loyal dan terhambat 

untuk pindah ke pesaing.  

4. Using information power strategically 

Menggunakan strategi informasi, untuk melakukan setiap tindakan 

stategis. 

5. Determining the strategic value of a service business 

 Menentukan nilai strategis jasa pada konsumen, sebagai dasar 

meletakkan strategi bisnis, melalui menjawab? 

� Seberapa besar ukuran, serta pertumbuhan dari sub segmen usaha jasa? 

bagaimana demand-nya.  

� Bagaimana tingkat persaingannya? Apakah terjadi over supply? 

� Apakah telah  menggunakan kekuatan perbaikan dalam kualitas jasa? 

� Seberapa baik system point of service terlokalisasi? 

� Apakah kecenderungan untuk switching menjadi suatu hambatan, dan 

apakah dibutuhkan suatu service contract untuk mengantisipasinya. 

� Apakah kekuatan informasi telah dipakai atau justru jadi ancaman bagi 

kebocoran rahasia sendiri? 
(Lupiyoadi, Rambat, 2001: 2-9) 


