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Kepuasan Konsumen

1. Pengertian Kepuasan Konsumen
Swan, et at. (1980) dalam bukunya Fandy Tjiptono,

2004 mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi
secara sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah
kinerja produk relatif bagus atau jelek atau apakah produk
bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan/
pemakaiannya.

Menurut Philip Kotler (2000) dalam Principle of
Marketing 7e bahwa Kepuasan Konsumen adalah hasil
yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja
sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapannya.
Pelanggan merasa puas kalau harapan mereka terpenuhi,
dan merasa amat gembira kalau harapan mereka
terlampaui. Pelanggan yang puas cenderung tetap loyal
lebih lama, membeli lebih banyak, kurang peka terhadap
perubahan harga dan pembicaraannya menguntungkan
perusahaan.

Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan,
produk yang ditawarkan organisasi/perusahaan harus
berkualitas. Kualitas mencerminkan semua dimensi
penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits)
bagi pelanggan.

Dalam kaitannya dengan kepuasan
Konsumen/pelanggan, kualitas memiliki beberapa dimensi
pokok, tergantung pada konteksnya. Dalam kasus
pemasaran barang, ada delapan dimensi utama yang
biasanya digunakan (menurut Gregorius Chandra 2002),
yaitu:
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1. Kinerja (performance): Karakteristik operaasi dasar dari
suatu produk, misalnya kecepatan pengiriman barang,
serta jaminan keselamatan barang.

2. Fitur (features): arakteristik pelengkap khusus yang
dapat mnambah pengalaman pemakaian produk,
contohya minuman gatis pada saat penerbangan.

3. Reliabilitas, yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau
kerusakan produk dalam periode waktu tertentu.
Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan,
semakin andal produk bersangkutan.

4. Konformasi (conformance), yaitu tingkat kesesuaian
produk dengan standar yang telah ditetapkan, misalnya
ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta
api.

5. Daya Tahan (Durability), yaitu jumlah pemakaian
produk sebelum produk bersangkutan harus diganti.
Semakin besar frekuensi pemakaian normal yang
dimungkinkan, semakin besar pula daya tahan produk.

6. Serviceablility, yaitu kecepatan dan kemudahan untuk
direparasi, serta kompetensi dan keramahtamahan staf
layanan.

7. Estetika (aesthetics), menyangkut penampilan produk
yang bisa dinilai dengan panca indrea (rasa, bau, suara
dst).

8. Persepsi terhadap kualitas (perceived quality), yaitu
kulitas yang dinilai berdasarkan reputasi penjual.misal
BMW, SONY dll.
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Kualitas produk yang dirasakan pelanggan akan
menentukan persepsi pelanggan terhadap kinerja, yang
pada gilirannya akan berdampak pada kepuasan
pelanggan.
Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu, mutu
mempunyai dampak langsung pada prestasi produk dan
dengan demikian kepuasan pelanggan.

Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan
kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap
harapan pelanggan, bila produk jauh lebih rendah
ketimbang harapan pelanggan, pelanggan tidak puas. Bila
prestasi sesuai dengan harapan. Pembeli jasa merasa puas.
Bila prestasi melebihi harapan, pembeli jasa merasa amat
gembira.

Pelanggan yang merasa puas akan membeli ulang dan
mereka memberi tahu orang lain mengenai pengalaman
baik dengan produk itu. Kuncinya adalah memenuhi
harapan pelanggan dengan prestasi perusahan. Perusahaan
yang cerdik mempunyai tujuan membuat gembira
pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat
mereka serahkan, kemudian menyerahkan lebih banyak
dari yang mereka janjikan.

Pelanggan sering tidak menentukan nilai produk dan
biaya secara akurat atau obyektif. Mereka bertindak
berdasarkan pada anggaran nilai misalnya apakah
pengiriman barang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan
? bila demikian, apakah pelayanan yang lebih baik ini
memang sesuai dengan tarif lebih tinggi yang dikenakan
oleh suatu perusahaan.
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2. Strategi Demi Kepuasan Konsumen
Berbicara mengenai strategi artinya juga berada dalam

kondisi persaingan dengan kompetitor. Masing-masing
berusaha menarik lebih banyak pelanggan demi
kelangsungan usahanya. Dalam era persaingan bebas tidak
ada satupun yang aman tanpa persaingan.

Mengambil kutipan/artikel dari suatu website tentang
kepuasan konsumen dan juga hal ini berkaitan dengan
konsepnya Fandy Tjiptono (2004) dalam pemasaran Jasa
menyatakan bahwa:
A. Ada dua strategi yang menjadi dasar dalam

menghadapi perilaku konsumen/pelanggan yaitu:
1. Strategi menyerang

Bersikap agresif dalam menjerat pelanggan,
agresif dalam arti memiliki persiapan menyerang
yang matang dan cukup kuat untuk menyerang.
Caranya menerapkan strategi ini: (i)Melakukan
promosi atau advertisement yang menerangkan
bahwa perusahaan anda memiliki fasilitas
pelayanan lebih baik dibanding sebelumnya.
Banyak jalan untuk mempromosikan usaha,
misalnya dengan iklan dimedia massa maupun
spanduk, leaflet atau billboard yang dipasang
dilokasi strategis. (ii) Memberikan hadiah (dapat
berupa service gratis atau souvenir kecil) kepada
pelanggan lama yang dapat membawa beberapa
pelanggan baru (jumlah pelanggan baru
ditetapkan berdasarkan atas biaya untuk hadiah
yang diberikan).

2. Strategi defensif atau bertahan
Strategi mempertahankan yang sudah ada,
dilakukan untuk meningkatkan fasilitas
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pelayanan yang dimiliki. Seperti: (i)
Menyediakan beberapa fasilitas yang dapat
memberikan kenyamanan pelanggan. (ii)
Memberikan souvenir kecil pada pelanggan
setelah beberapa kali menggunakan layanan
anda. (iii) Mengirimkan kartu ucapan selamat
pada hari-hari besar keagamanan bagi pelanggan
setia, yang telah menjadi pelanggan cukup lama.

B. Membina hubungan jangka panjang dengan
pelanggan. Hal ini dilakukan untuk menjadikan
transaksi antara anda dan pelanggan berkelanjutan.
Misalnya dengan memberikan potongan harga pada
hari-hari tertentu.

C. Memberikan jaminan atas layanan atau produk yang
anda jual.

D. Menciptakan hubungan personal karyawan/pemilik
perusahaan dengan pelanggan (customer
relationship).
Keuntungan yang didapat dari hubungan personal ini,
diantaranya adalah bila pelanggan mempunyai
keluhan atas produk atau servis, mereka akan
melaporkannya kepada karyawan/pemilik. Mereka
juga bisa memberikan informasi apa yang mereka
ketahui tentang pesaing. Tekankan kepada setiap
karyawan untuk mengingat nama pelanggan yang
datang dan mengetahui riyawatnya. Data riwayat
setiap pelanggan itu penting sekali, dan anda bisa
menggunakan pemprograman komputer.

F. Mampu mengantisipasi perubahan atau penambahan
harapan pelanggan dengan meningkatkan
kemampuan internal karyawan untuk pelayanan, dan
sebagainya. Penilaian konsumen mengenai kapasitas
produk secara keseluruhan untuk memuaskan
kebutuhannya.
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3. Mengukur Kepuasan Konsumen
Dalam bukunya Principle of Marketing 7e (Philip
Kotler.2000) berpendapat bahwa pada perusahaan
yang berpusat pada pelanggan, kepuasan
konsumen/pelanggan merupakan sasaran dan faktor
utama dalam sukses perusahaan.
Perusahaan ini dan perusahaan yang lain menyadari
bahwa pelanggan yang merasa amat puas
menghasilkan beberapa manfaat bagi perusahaan.
Mereka membeli produk tambahan ketika perusahaan
memperkenalkan produk yang berkaitan atau versi
perbaikan. Dan pembicaraan mereka kepada rekan-
rekannya menguntungkan perusahaan dan
produknya.
Walaupun berusaha menyerahkan kepuasan
pelanggan yang relatif tinggi ketimbang pesaing,
perusahaan juga yang tidak selamanya berusaha
memaksimalkan kepuasan pelanggan. Sebuah
perusahaan mungkin selalu meningkatkan kepuasan
pelanggan dengan menurunkan harga atau
meningkatkan pelayanan, tetapi keadaan itu mungkin
menyebabkan turunnya laba.
Selain pelanggan, perusahaan mempunyai banyak
kepentingan, termasuk karyawan, agen pemasok dan
pemegang saham.
Menambah pengeluaran untuk meningkatkan
kepuasan konsumen/pelanggan mungkin
menggunakan dana yang dapat dipakai untuk
memuaskan "Mitra" yang lain ini. Jadi tujuan dari
pemasaran adalah menghasilkan nilai bagi pelanggan
tetapi tetap membuahkan laba.
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Akhirnya perusahaan harus menyerahkan kepuasan
yang dapat diterima kepada pihak berkepentingan
lainnya. Ini membutuhkan keseimbangan yang amat
halus pemasar harus terus menghasilkan nilai dan
kepuasan bagi pelanggan lebih tinggi tetapi tetap
tidak memberikan segala-segalanya.

Menurut PhilipKotler (2000), Alat untuk menelusuri /
mengukur kepuasan pelanggan/konsumen berkisar dari
yang primitive sampai yang canggih, dengan
menggunakan metode:
1. Sistem keluhan dan saran

Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang
diletakkan di tempat-tempat strategis, Kartu Komentar,
Saluran telepon khusus bebas pulsa, website, dll.

2. Survei kepuasan pelanggan
Wawancara langsung dengan melakukan survei, dimana
akan terlihat dan mendengar sendiri bagaimana
tanggapan dan umpan balik langsung dari pelanggan
dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan
menaruh perhatian terhadap mereka.

3. Pembelanja siluman (Ghost Shopping)
Seseorang yang diberi tugas atau manager sendiri turun
berperan sebagai pelanggan potensial dan melaporkan
berbagai temuan penting baik terhadap karyawan
sendiri maupun para pelanggan.

4. Analisis pelanggan yang hilang (Lost Customer
Analiysis).
Dengan menghubungi kembali kustomer yang beralih
kepada produk pada perusahaan yang lain.


