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BAB XII 

KEPUASAN PELANGGAN DAN IMPLIKASINYA 
TERHADAP PERILAKU PURNA PENGGUNAAN JASA 

 
 

1. KEPUASAN PELANGGAN DAN KUALITAS JASA 
Dari seluruh proses kegiatan pemberian pelayanan jasa kepada konsumen 

oleh sebuah perusahaan, pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan 

diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan. Kepuasan 

menurut kotler (1997) dinyatakan sebagai tingkat perasaan di mana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/jasa yang 

diterima dan yang diharapkan. 

Persoalan kualitas jasa dan kepuasan pelanggan jasa adalah relatif lebih 

sulit dibanding  pada produk barang.  

1. Untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan faktor apa saja yang harus 
diperhatikan oleh perusahaan? 

 
Ada lima faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu: 

1. Kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.  

2. Kualitas Pelayanan. Pada industri jasa, adalah mutlak bahwa pelanggan 

akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai 

dengan yang konsumen harapkan. 

3. Emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu sehingga membuatnya mengalami tingkat kepuasan 

yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari 

produk tetapi nilai sosial atau self-esteem yang membuat pelanggan 

menjadi puas terhadap merek tertentu.  

4. Harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama dengan produk lain 

tetapi ditetapkan pada harga yang lebih murah akan memberikan nilai yang 

lebih tinggi kepada pelanggannya. 
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5. Biaya. Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk/jasa 

(pengorbanannya semakin kecil), cenderung puas terhadap produk/jasa ini. 

2. Bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kualitas 

pelayanan? 

Philip kotler (1997) menyarankan untuk melakukan hal sebagai berikut: 

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

menajemen dan pelanggan. Misalnya, melakukan penelitian dengan 

metode customer focus, dengan mengedarkan kuesioner dalam beberapa 

periode, untuk mengetahui persepsi pelayanan menurut pelanggan. Selain itu 

juga dilakukan pengamatan dan pengawasan pegawai perusahaan tentang 

pelaksanaan pelayanan. 

2. Perusahaan harus berhasil membangun komitmen bersama seluruh 

personel ditiap bagian untuk menciptakan visi di dalam perbaikan 

proses pelayanan. Yang termasuk didalamnya adalah memperbaiki cara 

berpikir, perilaku, kemampuan, dan pengetahuan dari semua sumber daya 

manusia yang ada. Misalnya dengan metode brainstorming dan management 

by walking around untuk mempertahankan komitmen pegawai (pelanggan 

internal). 

3. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive, dan 

partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. 

� Perusahaan menghubungi pelanggan setelah proses pelayanan terjadi 

untuk mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan (accountable). 

� Perusahaan menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu untuk 

mengetahui perkembangan pelayanannya (proactive). 

� Partnership Marketing adalah pendekatan di mana perusahaan 

membangun kedekatan dengan pelanggan yang bermanfaat untuk 

meningkatkan citra dan posisi perusahaan di pasar.    
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3.Apa efek kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan dari konsumsi jasa?  

 Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan 

berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Hal ini ditunjukkan pelanggan setelah 

terjadi proses pembelian (postpurchase action) (Kotler, 1997). Apabila 

pelanggan merasa puas, maka dia akan menunjukkan besarnya 

kemungkinan untuk kembali membeli produk yang sama. Pelanggan yang 

puas juga cenderung memberikan referensi yang baik terhadap produk/jasa 

kepada orang lain. 

 Tidak demikian dengan seorang pelanggan yang tidak puas 

(dissatisfied). Pelanggan yang tidak puas dapat melakukan tindakan 

pengembalian produk, atau secara ekstrim bahkan dapat mengajukan 

gugatan terhadap perusahaan melalui pengacara, dan dipastikan 

memberikan referensi yang negatif terhadap produk/jasa kepada orang lain. 

 Karena hal inilah maka perusahaan harus mengantisipasinya, karena 

seorang pelanggan yang tidak puas dapat merusak citra perusahaan. Perusahaan 

harus memiliki cara untuk meminimalisir jumlah pelanggan yang tidak puas 

setelah proses pembelian terjadi. 

Gambar 12.1 
Dissatisfaction Alternative Acts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Philip Kotler, Marketing Management, Prentice Hall, 8th edition, hal. 200. 
 

2. IMPLIKASI KEPUASAN TERHADAP PERILAKU PURNA 
PEMBELIAN (POST PURCHASE BEHAVIOR) 
 Kepuasan  konsumen yang diperoleh dari pengalaman langsung memberi 

efek keyakinan yang besar. Sejalan dengan ini artinya konsumen memiliki 
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keyakinan lebih besar bila didasarkan pada pemakaian produk dibanding 

dari informasi/janji dari iklan. 

 Hal tersebut secara teoritis dikonfigurasikan ke dalam lima dimensi 

perilaku yaitu:  

1. Loyalty (kesetiaan kepada perusahaan),  
2. Switch (keinginan berganti produk), 
3. Willingness to pay more (kemauan untuk membayar lebih harga produk), 
4. External Response to problem (respon ke eksternal bila menghadapi 

masalah), dan  
5. Internal Response to problem (respon ke perusahaan bila menghadapi 

masalah). 
 

 Parasuraman membuat analisis faktor yang menjadi pendorong (battery) 

perilaku pelanggan yang didesain untuk mewakili lima kategori perilaku seperti di 

atas. Battery ini ada 13 item yang disusun dengan maksud menstandarisasi 

jangkauan atau lebarnya perilaku pelanggan, dan dikelompokkan ke dalam empat 

kategori awal:  

1. Komunikasi dari mulut ke mulut. 
2. Keinginan membeli. 
3. Sensivitas terhadap harga 
4. Perilaku pengaduan 

Tabel 12.1 
Behavioral-Intentions Battery 

Behavioral Intentions 
Dimension 

Item 
Label 

Item Wording 

Loyalty 1 Membicarakan hal-hal positif kualitas jasa XYZ kepada 
orang lain. 

 2 Merekomendasikan jasa XYZ kepada orang lain  
 3 Mendorong teman atau relasi bisnis untuk berbisnis 

dengan XYZ 
 4 Mempertimbangkan XYZ sebagai pilihan pertama dalam 

membeli/menggunakan jasa… 
 5 Melakukan bisnis lebih banyak di waktu mendatang 
 
Switch 6 Melakukan bisnis lebih sedikit di waktu mendatang 
 7 Mengalihkan bisnis kepada kompetitor karena harga 

yang lebih baik 
Pay More 8 Melanjutkan hubungan bisnis dengan XYZ walaupun 

terjadi kenaikan harga 
 9 Membayar dengan harga lebih tinggi dibandingkan 

dengan harga yang diberikan kompetitor karena manfaat 
lain yang diberikan oleh XYZ 

 10 Beralih ke kompetitor jika mengalami masalah pelayanan 
XYZ 
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 11 Mengeluh kepada pelanggan lain jika mengalami 
pengalaman dengan pelayanan XYZ. 

 12 Mengeluh/mengadukan kepada lembaga eksternal, 
misalnya kepada LBH, YLKI, media masa apabila 
mengalami masalah dengan pelayanan XYZ. 

Internal Response 13 Mengadukan kepada pegawai XYZ jika mengalami 
pengalaman bermasalah dengan pelayanan XYZ. 

a) Items dikelompokkan dalam kategorisasi faktor pendorong awal: Word-of-mouth 
communication (1,2,3); Purchase intentions (4,5,6); Price sensitivity (7,8,9); Complaining 
behaviour (10,11,12,13). Masing-masing item disertai dengan skala 7-point likelihood. 

 
Sumber: Valerie A. Zeithaml, Leonard Berry, A. Pasuraman (1996) 
   
 Dalam melakukan penghitungan nilai dari masing item, skala yang 

digunakan menurut parasuraman, Zeithaml, dan Berry disebut dengan 7-point 

likelihood scale (Zeithaml, et.all, 1996). 

Tidak disukai sama sekali  1 
Tidak terlalu disukai  2 
Agak disukai  3 
Disukai  4 
Lebih disukai  5 
Sangat disukai  6 
Amat sangat disukai  7  

 Dari ke lima dimensi perilaku pelanggan, menurut penelitian 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry pada tahun 1996, loyalty (dengan 5 items) dan 

pay more (dengan 2 item) menunjukkan adanya konsistensi pengaruh yang tinggi 

terhadap perusahaan pemberi jasa. Sementara switch (dengan 2 item) dan external 

response (dengan 3 item) menunjukkan tingkatan konsistensi pengaruh moderat ke 

arah tinggi. Dan dimensi terakhir, internal response, hanya terdiri satu item yang 

berpengaruh.  

 Jika dilihat hasil yang demikian maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan struktur dalam faktor pendorong perilaku pelanggan. Namun demikian, 

walaupun strukturnya berbeda dengan kategorisasi awal (tabel 12.1), konsistensi 

pengaruh tetap mendukung adanya dikotomi perilaku pelanggan yang favorable 

dan unvaforable.  (Sumber utama dari Lupiyoadi, 2001:158-162).  

 


