
BAB III

PRODUK JASA



PENAWARAN JASA

Menurut  Kotler (2000) macam kategori penawaran produk : 
1. Produk fisik murni  : Penawaran semata-mata hanya 

terdiri atas produk fisik
2. Produk fisik dengan jasa pendukung  : berupa produk fisik 

yang disertai dengan satu atau beberapa jasa pelengkap 
untuk meningkatkan daya tarik produk bagi para untuk meningkatkan daya tarik produk bagi para 
konsumen. 

3. Hybrid  : Komponen jasa dan barang sama besar 
porsinya. 

4. Jasa utama yang dilengkapi dengan barang dan jasa 
minor  : terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama 
dengan jasa tambahan (pelengkap) dan/atau barang-
barang pendukung. 

5. Jasa murni  : Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa. 



Bebko (2000) mengidentifikasi level 
intangibilitas hasil jasa :

1. Purely intangible service outcomes, di 
mana tidak ada bukti fisik residual untuk  
"membuktikan" bahwa suatu jasa telah 
berlangsung. 

2. Intangible service outcomes yang 
dikemas dengan produk fisik 

3. Tangible service outcomes. 
4. Tangible service outcomes yang 

dikemas dengan produk fisik



LEVEL JASA INTI

�Level jasa inti atau dikenal pula dengan 
istilah substantive service atau service 
concept, merupakan fungsi esensial dari 
suatu jasa. Fungsi tersebut bisa umum suatu jasa. Fungsi tersebut bisa umum 
(contohnya, solusi atas masalah 
transportasi pada perusahaan penyewaan 
mobil), bisa pula spesifik (misalnya, 
restoran yang menyajikan masakan 
Thailand). 



LEVEL JASA SEKUNDER

�Level jasa sekunder mencerminkan 
tangible dan augmented product level. 
Meskipun tidak ada tangible product level 
pada jasa seperti halnya dalam konteks pada jasa seperti halnya dalam konteks 
produk fisik, tidaklah lantas berarti bahwa 
tidak mungkin augmented service level 
ditentukan. 



Level jasa sekunder dapat dianalisis berdasarkan 
sejumlah elemen :

1. Fitur (Features) 
2. Styling 
3. Kemasan 
4. Merek 4. Merek 
5. Bukti fisik (tangibles) 
6. Penyampaian jasa 
7. Proses 
8. Sumber daya manusia 
9. Kualitas 



PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP 
ATRIBUT JASA

� Atribut yang digunakan konsumen untuk 
mengevaluasi barang fisik sebagian besar 
adalah search quali-ties, yaitu atribut atau 
karakteristik yang bisa dievaluasi pelanggan 
sebelum pembelian dilakukan, contohnya harga. sebelum pembelian dilakukan, contohnya harga. 
Jasa yang lebih bersifat intangible memiliki lebih 
banyak komponen experience qualities, yaitu 
karakteristik atau atribut yang hanya bisa 
dievaluasi setelah pembelian atau konsumsi 
(seperti ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, 
dan kerapian hasil)



SERVICE BRANDING

�American Marketing Association (dikutip 
dalam Keller, 2003: 3) mendefinisikan 
merek (brand) sebagai "nama, istilah, 
tanda, simbol atau desain, atau kombinasi tanda, simbol atau desain, atau kombinasi 
di antaranya, yang dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi barang dan jasa dari satu 
penjual atau sekelompok penjual dan 
membedakannya dari barang dan jasa 
para pesaingnya". 



Chernatony (2001, 2003) mengidentifikasi interpretasi 
terhadap merek, yaitu merek sebagai  :

1. logo
2. instrumen hukum
3. perusahaan
4. short-hand

8. sekelompok nilai
9. Visi
10.penambah nilai
11. identitas4. short-hand

5. risk reducer
6. positioning
7. kepribadian

11. identitas
12.citra
13.relasi
14.evolving entity.



Tiga tipe utama merek memiliki citra merek 
yang berbeda. (Whitwell, 2003). 

1. Attribute brands, yakni merek-merek yang 
memiliki citra yang mampu mengomunikasikan 
keyakinan/kepercayaan terhadap atribut 
fungsional produk. 

2. Aspirational brands, yaitu merek-merek yang 2. Aspirational brands, yaitu merek-merek yang 
menyampaikan citra tentang tipe orang yang 
membeli merek bersangkutan. 

3. Experience brands, mencerminkan merek-
merek yang menyampaikan citra asosiasi dan 
emosi bersama (shared associations and 
emotions). 
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