
KONSEP & KARAKTERISTIK JASA

KONSEP JASA
Definisi tentang jasa yang dikemukakan oleh para pakar sangat

beragam, namun hampir semuanya berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan pelanggan.
Menurut D.A. Collier, service is any primary or complementary activity that
does not directly produce physical product that is, the nongood parts of
transaction between buyer (customer) and seller (producer).

Definis jasa menurut Philip Kotler (1994) adalah tindakan atau
kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada
dasarnya tidak dapat dilihat dan tidak menghasilkan hak milik terhadap
sesuatu. Produksinya dapat berkenan dengan suatu produk fisik ataupun
tidak.

Dalam ISO 8402 klausul 1.5 jasa didefinisikan sebagai the results
generated by activities at the interface between supplier and the customer and by
supplier internal activities to meet customer needs.

John A. Fitzsimmon (1982) menyatakan bahwa jasa adalah suatu
paket terintegrasi (service package) yang terdiri dari jasa eksplisit dan
implisit yang diberikan dalam atau dengan fasilitas pendukung dan
menggunakan barang-barang pembantu. Ini berarti jasa terdiri dari
empat elemen yang dialami semua pelanggan dan hal ini membentuk
dasar persepsinya atas jasa yang diterimanya dari penyedia jasa.

Konsep tersebut memandang jasa sebagai sebuah sistem dimana
kualitas suatu jasa merupakan performasi dari penyedia jasa dalam
setiap elemen penyusun paket jasa tersebut. Jika performansi salah satu
elemen buruk, maka secara keseluruhan kulitas jasa tersebut akan buruk.
Elemen-elemen dari paket jasa ini, terdiri dari :
a. Fasilitas pendukung (supporting facility), yaitu sumber-sumber fisik

yang harus tersedia sebelum jasa ditawarkan.
b. Barang-barang pembantu (facilitating goods), yaitu barang-barang yang

dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli atau item yang disediakan oleh
konsumen.

c. Jasa eksplisit (explicit services), yaitu keuntungan atau nilai tambah
yang dapat dirasakan langsung oleh konsumen dan terdiri dari nilai
intrinsik dan esensial dari jasa.

d. Jasa implisit (implicit services), yaitu keuntungan atau nilai tambah
psikologis yang dirasakan konsumen secara samar-samar (tidak
langsung) dalam menerima jasa yang ditawarkan



Industri Elemen Jasa Contoh-contoh
Supporting
Facility

Kamar

Facilitating
Goods

Barang-barang yang dijual di Drug Store, Restaurant, dll

Explicit
Services

Misalnya, proses check-in dan check-out, kamar yang bersih

Hotel

Implicit
Services

Keramahan yang diberikan resepsionis pada tamu,
Personalized service yang diberikan pada tamu

Supporting
Facility

Fasilitas Luncuran dan Kolam Renang

Facilitating
Goods

Makanan-minuman di restoran atau bar, Pelayanan Locker,
Penyewaan Handuk, dll

Explicit
Services

Misalnya, proses pembelian tiket masuk

Theme Park
(Waterpark-
Water Bom)

Implicit
Services

Keramahan yang diberikan pada pengunjung,
Pengawasan pengamanan (security) bagi pengunjung selama
berenang atau bermain luncuran

Konsep yang menganggap jasa sebagai suatu paket dikemukakan
pula oleh Bo Edvardsson, yaitu adanya suatu paket yang terdiri dari dua
elemen utama yaitu jasa utama (core service) dan jasa pelingkup (peripheral
service). Jasa pelingkup merupakan pelengkap jasa utama, dengan adanya
jasa pelingkup maka jasa utama akan lebih atraktif, unik dan kompetitif.
Konsep ini menekankan bahwa paket jasa yang ditawarkan harus
mampu memenuhi kebutuhan utama (primary needs) dan kebutuhan
sekunder (secondary needs) pelanggannya.

KARAKTERISTIK JASA
Karakteristik jasa (services) berbeda dengan karakteristik produk

yang berupa barang (goods). Hal ini dijelaskan oleh Berry, Parasuraman
dan Ziethaml (1990) dan diperkuat oleh Kotler (1994). Menurut Berry,
Parasuraman dan Ziethaml, karakteristik jasa meliputi :
a. Tidak nyata (intangible), karena jasa merupakan output yang tidak

berbentuk tapi dapat dirasakan keberadaannya oleh konsumen
melalui suatu proses pelayanan yang dibuat oleh penyedia jasa.

b. Heterogen (heterogeneous/variability), artinya banyak variasi bentuk,
kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa
tersebut dihasilkan, sehingga tidak ada output penyampaian jasa yang
persis sama, dari produsen ke produsen, dari konsumen ke
konsumen, dari waktu ke waktu.



c. Tak terpisahkan (inseparable), artinya unsur produksi dan konsumsi
sering dilakukan pada waktu yang bersamaan, sehingga kualitas
suatu jasa ditentukan dalam proses interaksi antara penyedia dan
penerimanya, sehingga dalam hubungan penyedia jasa dengan
pelanggannya, efektivitas individu yang menyampaikan jasa (contact
personnel) merupakan unsur yang penting.

Kotler menambahkan karakteristik jasa dengan
Ketidaktahanlamaan (perishability), yang berarti jasa tidak dapat
disimpan, seperti barang, jasa langsung habis sesaat setelah penyampaian
jasa, sehingga jasa tidak dapat dijual lagi atau dikembalikan atau dengan
kata lain jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat itu juga. Dalam
bidang jasa, proses adalah produk itu sendiri (the process is the product).


