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BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pemasaran

Inti dari Pemasaran (Marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari 

pemasaran adalah “memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan”. 

Pemasaran juga merupakan kegiatan perusahaan dalam membuat rencana, 

menentukan harga, promosi, serta mendistribusikan barang dan jasa. 

American Marketing Association (AMA) mengungkapkan definisi formal 

dari arti kata pemasaran yakni “pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan 

serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan 

nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya”

Membahas lebih lanjut tentang pengertian pemasaran, berikut adalah 

beberapa pendapat yang dikemukakan  oleh para ahli tentang pengertian 

pemasaran:

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2009;5), pemasaran 

adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai 

dengan orang lain. 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2004;12), pemasaran adalah kegiatan 

atau usaha para pengusaha yang menyalurkan barang dan jasa dari titik produsen 

ke titik konsumen.
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3.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Untuk mencapai tujuan pemasaran, maka kegiatan dan proses pertukaran 

harus dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat menghasilkan 

pendapatan bagi perushaaan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Untuk 

itu perusahaan membutuhkan menajemen untuk mengelola proses pertukaran 

tersebut. 

Pengertian Manajemen Pemasaran menurut  Philip Kotler (2002;4), 

Manajemen Pemasaran (Marketing Management) adalah proses perencanaan dan 

pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan gagasan distribusibarang 

dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memuaskan individu dan 

memenuhi tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Djaslim Saladin dan Marty Oesman (2003;3), 

Manajemen Pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian 

program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan mempertahankan 

pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perusahaan 

harus mampu mengelola segala aktivitas dalam proses manajemen pemasaran 

secara efektif dan efisien dengan memperhatikan unsur-unsur pemasaran yang 

akan membentuk bauran pemasaran. Perusahaan harus mengerti bagaimana cara 

menganalisa kesempatan pasar yang ada, memilih pasar sasaran, menyusun 

kombinasi dari bauran pemasaran dan mengelolanya dengan cara-cara yang baik. 

3.1.3 Pengertian Jasa

Dalam dunia bisnis tidak hanya produk dalam bentuk berwujud saja yang 

diperjual belikan, produk dalam bentuk tidak berwujud atau Intangible juga 

memiliki nilai ekonomis. Produk intangible tersebut disebut Jasa. Pembelian suatu 

produk juga seringkali melibatkan seluruh komponen jasa yang menyertainya. Hal 
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ini menyebabkan sulitnya membedakan antara produk dan jasa. Meskipun 

demikian, beberapa ahli mencoba mendefinisikan jasa seperti berikut ini:

Menurut Dr.Buchari Alma(2004;3), jasa adalah sesuatu yang dapat 

diidentifikasikan secara terpisah, tidak berwujud, dan ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud 

dan dapat juga tidak menggunakan barang-barang tidak berwujud. 

Sedangkan menurut Djaslim Saladin dan Marty Oesman (2002;89), jasa 

adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan suatu 

kepemilikan. 

dari beberapa pengertian dan definisi jasa di atas, dapat kita tarik 

kesimpulan bahwa jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur 

ketidakberwujudan (Intangibility) yang berhubungan dengannya, yang melibatkan 

beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti dalam kepemilikannya, 

dan tidak menghasilkan transaksi kepemilikan.

3.1.4 Karakteristik Jasa

Meningkatnya minat dalam sektor jasa telah dibarengi dengan 

ketidaksepakatan dan perdebatan tentang apa yang membentuk jasa dan apakah 

pemasaran jasa merupakan bidang disiplin khusus. Namun, karena jasa sangat 

beragam, contoh-contoh jasa yang tidak sesuai dengan definisi yang ada bisa saja 

dijumpai. Seringkali muncul keragu-raguan terhadap terminologi dalam bidang 

ini.

Penawaran suatu perusahaan kepada pasar biasanya mencakup beberapa 

jenis jasa. Kita memandang produk sebagai satu objek barang yang mengandung 

kepemilikan keseluruhan dan memberikan nilai tertentu bagi konsumen. 

Sementara barang dan jasa merupakan subkategori yang menjelaskan dua jenis 

produk. Namun, tidak ada konvensi yang dipakai secara luas dan bahkan dalam 
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industri jasa yang sama, istilah seperti “produk”, “jasa”, atau “produk jasa” bisa 

dipergunakan silih berganti. 

Philip Kotler telah membedakan lima kategori tawaran yang bervariasi 

seperti berikut ini:

1. Barang Fisik Murni

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas barang fisik tanpa adanya 

jasa atau pelayanan yang menyertai produk tersebut. Contohnya sabun, 

pasta gigi, atau garam.

2. Barang Fisik dengan Jasa Pelengkap

Pada kategori ini penawaran terdiri dari suatu produk fisik yang disertai 

dengan satu atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik pada 

konsumennya. Misalnya produsen mobil harus memberikan penawaran 

yang jauh lebih banyak dari sekedar mobil saja, yaitu meliputi jasa 

pengantaran, reparasi, pemasangan suku cadang, dan sebagainya. 

Dalam kategori ini, jasa dapat pula diidentifikasikan sebagai kegiatan 

yang dilakukan perusahaan kepada pelanggan yang telah membeli 

produknya.

3. Campuran (Hybrid)

Penawaran terdiri dari barang dan jasa yang sama besar porsinya.

4. Jasa Utama disertai Barang dan Jasa Minor

Penawaran menawarkan pelayanan sebagai penawaran utama, tetapi 

dilengkapi dengan jasa tambahan dan atau barang-barang pendukung. 

Contohnya penumpang pesawat yang membeli jasa transportasi. Selama 

menempuh perjalanan menuju tujuan, ada beberapa unsur fisik yang 

terlibat seperti makanan dan minuman, majalah atau surat kabar yang 

diberikan, dan lain sebagainya. Jasa seperti ini memerlukan barang 

yang bersifat intensif (dalam hal ini adalah pesawat) untuk realisasinya, 

tetapi penawaran utamanya adalah jasa.
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5. Jasa Murni

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa, contohnya seperti 

fisioterapi, konsultasi psikologi, pemijatan, dan lain sebagainya.

Kategori di atas membuat jelas mengapa tidak mudah mendefinisikan 

ataupun memilah-milah jasa. Jasa amat beragam berdasarkan sejumlah faktor, 

termasuk apakah mereka diarahkan pada bisnis atau konsumen individual, apakah 

mereka memerlukan kehadiran fisik konsumen, dan apakah mereka bersifat 

Equipment Intensive ataukah People Intensive.

Sejauh mana jasa berbeda dengan barang? Seringkali dibantah bahwa jasa 

memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari barang atau produk-produk 

manufaktur. Berikut  adalah empat karakteristik paling sering dijumpai dalam 

jasa:

1. Tidak berwujud (Intangible)

Jasa bersifat Intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

dicium, ataupun didengar sebelum dibeli. Seseorang tidak dapat menilai 

hasil dari jasa sebelum ia menikmatinya sendiri. bila pelanggan 

membeli jasa, maka ia menggunakannya, memanfaatkannya, atau 

menyewa jasa tersebut namun pelanggan tersebut tidak lantas memiliki 

jasa yang dibelinya.

2. Heterogenitas

Jasa bersifat sanga variabel karena merupakan non- standarized output. 

Artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada 

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan.

3. Tidak dapat dipisahkan

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, atau dikonsumsi. 

Sedangkan jasa, biasanya dijual terlebih dahulu baru kemudian 

diproduksi dan kikonsumsi secara bersamaan. 
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4. Daya Tahan

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.

3.1.5 Klasifikasi Jasa

Para peneliti telah mengarahkan banyak perhatian pada pengembangan 

sistem untuk jasa. Skema-skema klasifikasi semacam itu membantu para 

pengelola jasa untuk melintasi batas industri mereka dan memperoleh pengalaman 

dari industri jasa lain yang bisa berbagi masalah umum dan memiliki sifat-sifat 

yang sama. Pemecahan masalah-masalah dan jalan pintas dalam industri jasa yang 

sama tersebut kemudian dapat diterapkan oleh para manajer pada bisnis jasa 

mereka

Sebagai konsekuensi dari adanya macam variasi antara barang dan jasa, 

maka sulit untuk mengklasifikasikan jasa bila tidak melakukan pembedaan lebih 

lanjut. Klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuan kriteria-kriteria yang 

ada. 

Menurut Lovelock (2004;8), kalsifikasi jasa dapat dibedakan seperti 

berikut ini:

1. Segmen Pasar

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada 

konsumen organisasi (misalnya: jasa akuntansi, perpajakan, dan jasa 

konsultasi hukum). Sebenarnya ada kesamaan diantara kedua segmen 

pasar tersebut dalam pembelian jasa. Baik konsumen akhir maupun 

organisasional sama-sama melalui proses pengambilan keputusan, 

meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi  pembeliannya berbeda. 

Perbedaan utama dari kedua segmen tersebut adalah alasan dalam 

kompleksitas pengerjaan jasa. 
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2. Tingkat Keberwujudan

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini jasa dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu:

 Rented Goods Service

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk-

produk tertentu berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu 

tertentu pula. Konsumen hanya dapat menggunakan produk 

tersebut, karena kepemilikannya tetap berada pada pihak 

perusahaan yang menyewakannya.

 Owned Good Service

Dalam jenis ini, produk-produk yang dimiliki konsumen 

direparasi, dikembangkan, atu ditingkatkan unjuk kerjanya, atau 

dirawat untuk perusahaan jasa.  Jenis ini mencakup bentuk pada 

produk yang dimiliki konsumennya. 

 Non Good Service

Karakteristik ini khusus pada jenis jasa personel bersifat 

Intangible ditawarkan kepada pelanggan.

3. Keterampilan Penyediaan Jasa

Pada jasa yang memerlukan keterampilan tinggi pada proses 

organisasinya, pelanggan cenderung bersifat sangat selektif dalam 

memilih penyediaan jasa, hal inilah yang menyebabkan para profesional 

dapat mengikat para pelanggannya. 

4. Tujuan Organisasi Jasa

Berdasarkan tujuan dapat dibedakan menjadi Comercial Service atau 

Non-Profit Service

5. Regulasi

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibedakan menjadi  Regulated Service, 

dan Non-Regulated Service
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6. Tingkat Intensitas Karyawan

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan, jasa dapat dikelompokan 

menjadi dua macam, yakni Equipment Based Service (seperti  cuci 

mobil, jasa sambung telepon jarak jauh, dan binatu), serta People 

Based Service ( seperti pelatih jasa akuntansi dan konsultasi 

manajemen).

7. Tingkat Kontak Penyediaan Jasa dan Pelanggan

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

High Contact Service (seperti universitas, bank, dokter) dan Low 

Contact Service (seperti bioskop)

3.1.6 Bauran Pemasaran Jasa

Bauran pemasaran (marketing mix) merupakan suatu konsep yang penting 

dalam penawaran. Perusahaan yang mampu menyusun kebijaksanaan bauran 

pemasaran yang baik akan berhasil dalam penjualan dan unggul dalam 

persaingan. Bauran pemasaran diperlukan agar meyakinkan calon pelanggan atau 

calon pembeli, bahwa perusahaan memiliki barang atau jasa yang lebih baik dari 

pesaing lain.

Menurut Philip Kotler (2005;17), pengertian bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus –menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. 

Sementara pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Garry 

Armstrong (2006;48), bauran pemasaran adalah bagaimana cara pemasaran 

perusahaan untuk memproduksi alat-alat supaya direspon dengan baik dalam 

target pasar atau konsumen.

Meningkatkan perhatian pada aplikasi pemasaran dalam sektor jasa, kita 

mengarah pada pertanyaan apa saja komponen-komponen atau unsur-unsur yang 

dipilih untuk mengembangkan bauran pemasaran jasa. Karena bauran pemasaran 

tradisional yang tidak komprehensif, maka mungkin terjadi gap kualitas jasa 
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antara permintaan pasar dan penawaran pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, 

sudah selayaknya untuk memikirkan kembali urusan bauran pemasaran tradisional 

4P dalam konteks jasa. 

Untuk lebih jelasnya variabel-variabel tersebut akan dijabarkan sebagai 

berikut:

1. Produk (Product)

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan produsen kepada pasar 

untuk diperhatikan, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Perumusan konsep produk yang 

efektif adalah langkah pertama dalam perencanaan bauran pemasaran sebelum 

membicarakan mengenai variabel bauran pemasaran yang lainnya.

Menurut Philip Kotler (2002;410), produk yang dihasilkan perusahaan 

berdasarkan durability (daya tahan) dan tangibility-nya (wujud) dapat 

diklasifikasikan kedalam tiga golongan, yaitu:

 Non Durable Goods (barang tidak tahan lama), yaitu barang berwujud 

yang habis dikonsumsi dalam satu kali atau beberapa kali pemakaian

 Durable Goods (barang tahan lama), yaitu barang berwujud yang 

biasanya tidak habis dalam banyak pemakaian.

 Service (jasa), yaitu merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan dalam penjualan.

2. Harga (Price)

Istilah harga dalam bisnis jasa bisa kita temui dengan berbagai sebutan. 

Perguruan tinggi menggunakan istilah SPP, Konsultan profesional menggunakan 

istilah Fee, bank menggunakan istilah service charge, dan lain sebagainya. 

Kegiatan penentuan harga memainkan peranan penting dalam proses 

bauran pemasaran, karena penentuan harga terkait langsung nantinya dengan 
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pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Keputusan penentuan harga juga 

sedemikian penting dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan jasa dinilai 

oleh konsumen dan juga dalam proses membangun citra.

Secara umum, penentua harga biasanya dilakukan dengan menambah 

presentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi. Pendekatan ini, 

bagaimanapun juga, dapat mengakibatkan kehilangan manfaat dalam strategi 

pemasaran. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa perlu 

menggunakan strategi penentuan harga agar mampu bersaing dalam pasar yang 

kompetitif.

Terdapat berbagai macam taktik yang bisa digunakan oleh berbagai 

perusahaan jasa untuk menetapkan harga layanan jasa kepada konsumen. Adapun 

berbagai taktik tersebut adalah:

1. Penentuan Harga Biaya-plus (Cost-plus Pricing)

Penentuan harga dilakukan dengan menaikan (markup) harga sekian 

persen dari total biaya.

2. Penentuan Harga Berdasarkan Tingkat Pengembalian (Rate Of Return 

Pricing)

Penentuan harga ditentukan untuk mencapai tingkat pengembalian 

atas investasi atau pengembalian atas aktiva yang ditargetkan. 

Penentuan harga ini disebut juga penentuan hargaberdasarkan sasaran 

pengembalian.

3. Penentuan Harga Paritas Persaingan (Competitive Parity Pricing)

Penentuan harga ditentukan berdasarkan harga yang ditentukan oleh 

pemimpin pasar. 

4. Penentuan Harga Rugi (Loss Leading Pricing)

Merupakan taktik penentuan harga awal dengan harga yang rendah 

bahkan bisa sampai merugi untuk jangka waktu pendek agar 

mendapatkan posisi di pasar atau meningkatkan pangsa pasar.
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5. Penentuan Harga Berdasarkan Nilai (Value Based Pricing)

Penentuan harga ditentukan atras dasar nilai jasa yang depersepsikan 

oleh segmen konsumen tertentu. Penentuan harga ini disebut 

pendekatan pasar, di mana tindakan  dilakukan untuk memperkuat 

positioning jasa dan manfaat yang diterima konsumen dari jasa 

tersebut.

6. Penentuan Harga Relasional (Relationship Pricing)

Penentuan harga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atas 

seluruh jasa yang disediakan untuk konsumen dan atas potensi 

keuntungan dimasa depan dalam jangka waktu tertentu, seringkali 

dalam seluruh hidup konsumen. 

7. Penentuan Harga Fleksibel (Flexible Pricing)

Penentuan harga ini bersifat fleksibel, dipengaruhi oleh faktor bisnis 

jasa yang digeluti. Contoh: jasa layanan hotel, akan menetapkan harga 

yang berbeda pada musim yang berbeda.

8. Penentuan Harga Dengan Jaminan (Guarantee Pricing)

Penentuan harga dimana penyedia jasa menyediakan jaminan atas 

produknya, namun dengan harga yang relatif lebih mahal.

9. Penentuan Harga Dengan Mempertahankan Harga yang Tinggi (High 

Price Maintenance Pricing)

Penentuan harga dimana penyedia jasa berani untuk memberikan 

harga yang tinggi, karena jika harga turun maka reputasi akan turun.

10. Penentuan Harga dengan Mengalihkan (Diversionary Pricing)

Penentuan harga dengan adanya pembedaan teknik dasar, yaitu 

menetapkan harga rendah pada jasa inti, dan membuat harga tinggi 

untuk jasa lain (komplemen) yang konsumsi nya bersamaan dengan 

jasa inti.

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa keputusan 

tentang harga harus dikoordinasikan dengan keputusan akan produk, distribusi 
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dan promosi untuk membentuk suatu program pemasaran yang efektif. Keputusan 

tentang variabel-variabel lain dalam bauran pemasaran dapat mempengaruhi 

keputusan tentang harga dan juga sebaliknya.

3. Tempat / Saluran Distribusi (Place)

Merupakan perencanaan dan pelaksanaan program penyaluran produk 

melalui saluran distribusi yang tepat. Menurut Philip Kotler (2002;400), 

penentuan tempat bisnis merupakan satu hal yang termasuk di dalam kegiatan 

perusahaan yang akan mempengaruhi ketersediaan produk untuk sampai ke 

tangan konsumen.

Tempat merupakan variabel bauran pemasaran yang berhubungan dengan 

kegiatan perencanaan dan pendistribusian produk atau jasa agar sampai kepada 

konsumen sasaran pada tempat dan waktu yang tepat. Adapun variabel-variabel 

tempat menurut Philip Kotler (2002;409), antara lain:

1. Location, lokasi pada konteks ini adalah tempat dimana orang atau 

fasilitas berada untuk menghasilkan atau menyediakan barang atau 

jasa

2. Accesbility, tempat penyaluran jasa dari produsen ke konsumen ini 

harus mudah dicapai oleh pihak yang berkepentingan.

3. Distribution Channels, saluran pemasaran dapat dikarakteristikkan 

dengan jumlah tingkat saluran, setiap perantara yang menjalankan 

pekerjaan tertentu untuk mengalihkan produk dan kepemilikannya 

agar lebih mendekati konsumen akhir tersebut sebagai tingkat saluran. 

4. Distribution Coverage, cakupan distribusi perlu diperhatikan dan 

dapat menjalankan semua target atau belum.

4. Promosi (Promotion)

Adalah program komunikasi untuk menginformasikan, mempengaruhi 

atau untuk meningkatkan tingkat Awareness dari produk atau jasa yang 

dipromosikan. 
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Menurut Basu Swastha DH dan Irawan (2003;49), promosi adalah arus 

informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.

Ada empat tujuan menurut Basu Swastha DH dan Irawan (2003;347) 

yaitu sebagai berikut:

1. Advertising (Periklanan), merupakan semua bentuk non personal dan 

promosi ide, barang dan jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan 

mendapat bayaran.

2. Personal Selling (penjualan pribadi), merupakan interaksi langsung 

antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan 

penjualan. Dapat berupa presentasi penjualan, pameran perdagangan, 

dan program intensif.

3. Sales Promotion (Promosi Penjualan), merupakan program jangka 

pendek untuk mendorong keinginan, untuk mencoba atau membeli 

suatu produk atau jasa.

4. Public Relation (hubungan masyarakat), merupakan suatu usaha untuk 

membangun hubungan baik dengan publik melalui publisitas yang 

mendukung, menciptakan, dan mempertahankan citra perusahaan 

yang positif, serta menangani berbagai isu, cerita dan kejadian yang 

dapat merugikan perusahaan.

5. Proses (Process)

Proses merupakan seluruh prosedur, mekanisme, dan kebiasaan di mana 

sebuah jasa diciptakan dan disampaikan kepada pelanggan, termasuk keputusan 

kebijakan tentang beberapa keterlibatan pelanggan dan persoalan-persoalan 

keleluasaan karyawan. Manajemen proses merupakan aspek kunci 

penyempurnaan kualitas jasa.

Proses juga merupakan gabungan semua aktivitas. Umumnya terdiri dari 

prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin dimana jasa 
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tersebut dihasilkan dan disampaikan kepada para konsumen. Proses sendiri dapat 

dibedakan menjadi dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Complexity, hal ini berhubungan dengan langkah-langkah dan tahapan 

dalam proses

2. Divergence, berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah 

atau tahap proses.

Sehubungan dengan dua cara tersebut terdapat empat pilihan yang dapat 

dipilih oleh para marketer yaitu:

1. Reduced Divergance, dalam hal ini berarti terjadi pengurangan biaya 

peningkatan dan produktivitas serta kemudahan distribusi

2. Increased Divergence, berarti memperbanyak kustomisasi dan 

fleksibilitas dalam produksi yang dapat menimbulkan naiknya harga.

3. Reduced Complexity, berarti cenderung terspesialisasi

4. Increased Complexity, berarti lebih cenderung kepada penetrasi pasar 

dengan cara menambah pelayanan-pelayanan yang diberikan.

6. Orang (People)

Orang-orang merupakan unsur penting, baik dalam produksi maupun 

penyampaian kebijaksanaan jasa. Orang-orang secara bertahap menjadi bagian 

diferensiasi yang mana perusahaan-perusahaan jasa mencoba menciptakan nilai 

tambahan dan memperoleh keunggulan kompetitif.

Dalam hubungannya dengan pemasaran jasa, maka people berfungsi 

sebagai Service Provider sangat mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 

Keputusan dalam people ini berarti sehubungan dengan seleksi, training, motivasi, 

dan manajemen sumber daya manusia.
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Menurut Philip Kotler (2002;431) ada dua kelompok yang 

mempengaruhi, yakni:

1. Service Personal

Service Personal terdiri dari karyawan yang terlibat di dalam 

penyediaan jasa. Mereka sangat penting karena melalui mereka kesan dari 

perusahaan di mata pelanggan nya bisa berubah menjadi lebih memuaskan 

atau bisa saja mengecewakan. Oleh karena itu Service Personal dituntut 

untuk melakukan peranan ganda, yaitu selain berperan dalam pengolahan 

jasa, mereka juga berpartisipasi menjadi salesman perusahaan. 

Untuk bekerjasama dalam menjamin kepuasan pelanggan, konsumen 

memandang kualitas jasa yang diberikan oleh service personal dari dua hal 

yakni:

a. Kualitas secara teknis : merupakan apa yang konsumen 

terima dalam inmteraksinya dengan perusahaan jasa. Hal 

ini dapat dijadikan sebagai ukuran tujuan perusahaan jasa 

yang menjadi elemen penilaian konsumen terhadap jasa 

tersebut.

b. Kualitas secara fungsional : merupakan bagaimana elemen-

elemen teknis dari jasa disampaikan kepada konsumen.

Berdasarkan hubungannya, service personal dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu, yang mengadakan hubungan dengan konsumen 

(contact personal) dan yang tidak berhubungan dengan konsumen secara 

langsung. Service personal ini mungkin tidak dapat terlihat pada saat 

konsumen mengadakan pembelian dan mengkomunikasikan jasa.

2. Customer

Disamping service personal, faktor lain yang mempengaruhi 

pemasaran jasa adalah hubungan antar pelanggan, karena persepsi 

pelanggan terhadap perusahaan dipengaruhi oleh pelanggan yang lain. Bila 
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persepsi dari pelanggan terhadap perusahaan baik, maka secara otomatis 

akan terbentuk sarana promosi yang termurah tapi cukup efektif bagi 

perusahaan, yaitu : Word Of Mouth Promotion

Tingkat perhatian dan penekanan pada peran SDM dalam 

memasarkan jasa adalah sangat penting, apalagi pada era globalisasi saat 

ini dimana tidak akan ada batas mobilitas sumber daya termasuk SDM. 

Peran penting SDM dalam perusahaan jasa harus dibedakan 

pengelolaannya, yang pada umumnya dapat dikelompokan atas:

1. Contractors, adalah SDM yang berhubungan secara intens dengan 

konsumen dan memilih aktivitas memasarkan secara konvensional. 

Mereka memiliki posisi dalam hal menjual dan erannya sebagai 

customer service.

2. Modifiers, yaitu SDM yang tidak terlibat secara langsung dalam 

aktivitas pemasaran. Kontak dengan konsumen hanya dilakukan 

sesekali saja. Peran ini sangat penting karena itu mereka harus 

mempunyai pandangan luas tentang strategi pemasaran jasa 

perusahaan. Modifiers memerlukan keahlian untuk dapat menjalin 

kerja sama yang erat dengan para konsumen.

3. Influencers, peran SDM ini lebih berfokus pada implementasi dari 

strategi pemasaran perusahaan. Tugasnya antara lain mencakup 

pengadaaan riset dan pengembangan. Seorang Influencer harus 

memiliki potensi untuk menarik konsumen melalui hasil yang 

diperolehnya. Keberhasilan dicapai dengan standar keinginan 

konsumen.

4. Isolateds, SDM yang berada pada peran ini harus diarahkan untuk 

mengetahui perannya serta strategi pemasaran perusahaan sehingga 

mereka dapat berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan.
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7. Bukti Fisik (Physical Evidance)

Bukti fisik ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya 

pembelian dan juga membangun kesan tentang jasa yang ditawarkan perusahaan 

dalam benak konsumen. Hal ini sangat penting karena dalam produk jasa, 

konsumen harus datang sendiri ketempat pemberian jasa tersebut. Menurut 

Buchari Alma (2004;72) ada dua jenis Physical Evidance, yaitu:

1. Peripheral Evidance, merupakan bentuk dari physical evidance yang 

dimiliki konsumen karena secara otomatis merupakan bagian dari 

pembelian jasa tersebut dengan tujuan mengatasi sifat jasa intensible.

2. Esential Evidance, berbeda dengan peripheral evidance, essential 

evidance tidak dapat dimiliki oleh pelanggannya. Bentuknya dapat 

berupa penampilan background (layar) yang digunakan alat-alat dan 

lain sebagainya. 

Physical Evidance merupakan aspek fisik yang dapat menciptakan suatu 

lingkungan yang menunjang terjadinya transaksi penjualan serta dapat menambah 

kesan produk perusahaan yang terdiri dari elemen lingkungan fisik/furnishing, lay 

out, tingkat keributan, dan facilitating goods yang digunakan untuk penyediaan 

jasa. 
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3.2 Tinjauan Praktek

3.2.1 Layanan dan Produk PT.Tiara Total Sinergi

PT.Tiara Total Sinergi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

usaha Software House. Apa itu usaha Software House? Usaha Software House 

adalah sebuah usaha dibidang teknologi informasi untuk memberikan jasa berupa 

produk dan atau jasa sebagai solusi dari permasalahan pelanggan atau client di 

bidang teknologi dan juga informasi.

 Usaha Software House ini mempunyai garis besar bagaimana PT. Tiara 

Total Sinergi memberi solusi kepada client, entah itu dari kalangan pemerintah, 

perusahaan, maupun perorangan. TTS akan mengerjakan semua permintaan Client 

atas software sesuai dengan standar dan keinginan dari Client yang bersangkutan.

Merujuk kepada tinjauan teori yang telah dijelaskan sebelumnya,  terdapat 

lima tawaran produk bervariasi yang coba ditawarkan perusahaan kepada pasar. 

Dan produk yang ditawarkan oleh TTS ini bersifat campuran atau Hybrid, dimana 

jasa dan produk yang ditawarkan memiliki proporsi yang sama dan saling 

melengkapi. Sehingga TTS memiliki baik itu jasa dan produk untuk ditawarkan 

kepada pelanggan.

3.2.1.1 Layanan PT. Tiara Total Sinergi

Berikut adalah layanan-layanan yang ditawarkan PT. Tiara Total Sinergi 

kepada Client:

1. Layanan Pembuatan Aplikasi Berbasis Desktop 

Aplikasi desktop merupakan aplikasi yang dapat dijalankan dan 

digunakan dalam keadaan offline atau keadaan komputer tanpa jaringan 

internet. Aplikasi ini harus di-install pada komputer yang akan digunakan, 

dan pembeliannya merupakan pembelian lisence atau hak guna. 

Penggunaannya pun terbatas hanya pada komputer yang telah ter-install 

software yang diinginkan. Pembuatan aplikasi berbasis desktop ini 

disesuaikan dengan permintaan Client. Pembuatan aplikasi biasanya 
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menggunakan bahasa pemrograman populer di kalangan Indonesia seperti 

Visual Basic, Delphi, VB.NET, Java, dan lain sebagainya.

2. Layanan Pembuatan Aplikasi Berbasis Web dan Desain Web

Berbeda terbalik dengan Aplikasi berbasis desktop, pada Aplikasi 

berbasis Web tidak dapat digunakan tanpa jaringan internet. Tetapi 

persamaannya, PT.Tiara Total Sinergi memberikan kebebasan yang sama 

bagi client untuk meminta spesifikasi software seperti apa yang mereka 

inginkan dan butuhkan, baik untuk aplikasi berbasis web dan berbasis 

desktop. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam Aplikasi Berbasis 

web ini adalah HTML, PHP, CSS, Java Script, dan lain sebagainya. Lebih 

lanjut 

Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara aplikasi berbasis Desktop 

dan berbasis Web akan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbedaan Ciri Aplikasi Berbasis Desktop dan Aplikasi 

Berbasis Web

INDIKATOR DESKTOP WEB

Grafis

Tingkat grafis 

ditentukan oleh 

kebutuhan grafis 

aplikasi desktop 

tersebut. Biasanya 

memerlukan spec yang 

tinggi

Grafis yang digunakan 

tidak begitu tinggi

Interaksi 

Penggunaan

Tidak semua aplikasi 

desktop dapat berjalan 

di semua sistem operasi

Dapat berjalan disemua 

sistem operasi yang 

memiliki web browser 

dan koneksi internet

Penggunaan Tidak bergantung pada Untuk menjalankan nya 
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Jaringan internet (dapat berjalan 

secara offline)

dibutuhkan koneksi 

internet (berjalan 

secara online)

Akses
Terbatas pada laptop 

atau PC

Dapat diakses dimana 

saja (mobile, tablet, 

atau PC) asalkan 

tersedia web browser 

dan koneksi internet

Fungsionalitas 

Perbaikan

Dapat dengan mudah 

memodifikasi 

settingannya

Tidak memerlukan 

lisensi ketika 

menggunakan aplikasi 

web, sebab lisensi itu 

telah menjadi tanggung 

jawab dari web 

penyedia aplikasi

3. Layanan Pembuatan Aplikasi Berbasis Mobile

Layanan berikutnya yang ditawarkan oleh PT.Tiara Total Sinergi 

adalah jasa aplikasi berbasis mobile. Layanan ini masih sama seperti 

layanan pembuatan aplikasi sebelumnya. Client bebas menentukan 

spesifikasi dari software yang diinginkan. Perbedaan nya, aplikasi berbasis 

mobile ini, hanya terbatas pada penggunaan mobile atau hand phone dan 

tablet (seperti iOS, Android, dan lain sebagainya)

4. Layanan Desain Grafis 

Layanan terakhir yang ditawarkan PT.Tiara Total Sinergi kepada 

Client adalah jasa pembuatan desain grafis. Jasa atau layanan ini 

Tabel 3.1 .  Perbedaan Ciri Aplikasi Berbasis Desktop dan Aplikasi 

Berbasis Web
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memungkinkan client untuk memesan desain logo perusahaan, background 

untuk pertemuan,  dan hal lain yang berhubungan dengan desain grafis.

3.2.1.2 Produk  PT.Tiara Total Sinergi

Setelah sebelumnya dibahas mengenai layanan yang ditawarkan oleh PT. 

Tiara Total Sinergi, berikut adalah produk dari layanan yang telah dihasilkan oleh 

PT.Tiara Total Sinergi:

1. REGISTA DM (Device Management)

Regista DM dapat membantu organisasi dan administrator dalam 

melakukan manajemen perangkat mobile (saat ini baru mendukung OS 

Android) dalam rangka menjaga produktifitas SDM. Lebih lanjut Regista 

DM juga menyeragamkan dan membatasi akses konfigurasi device untuk 

mempermudah pemeliharaan device, sehingga pada akhirnya dapat 

mengoptimalkan ROI dan TCO perangkat mobile.

Gambar 3.1 . ilustrasi sistem software Regista DM
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Sumber: Company Profile PT. Tiara Total Sinergi (th.2017)
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2. AGEVO (Building / Facilities Management System

Merupakan sistem pengelolaan bangunan/fasilitas peralatan berbasis 

web. Dikhususkan pada aset properti, apartemen, atau rumah susun. 

Sistem ini dapat menangani berbagai aspek dalam pengelolaan bangunan.

3. Appraisal Collaboration System

Sistem berbasis web yang digunakan oleh profesi penilai publik untuk 

dapat membantu mengelola proses-proses penilaian.

Gambar 3.2 . fitur software AGEVO (Building / Facilities 
Management System

Gambar 3.3 . fitur software Appraisal Collaboration System

Sumber: Company Profile PT. Tiara Total Sinergi (th.2017)



47

4. Property Sales System

Sistem berbasis web (dioptimasi untuk penggunaan di perangkat 

tablet) yang melakukan pengelolaan proses sales / marketing di bidang 

property seperti apartemen dan gedung perkantoran.

Gambar 3.4 . fitur software Property Sales System

Sumber: Company Profile PT. Tiara Total Sinergi (th.2017)

Sumber: Company Profile PT. Tiara Total Sinergi (th.2017)
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5. Corporate Secretary System

Merupakan aplikasi dashboard yang membantu untuk mengatur 

kegiatan korespondensi dan pengarsipan. Aplikasi ini memungkinkan 

pengguna untuk menyimpan seluruh dokumen digital ke dalam sistem.
Gambar 3.5 . fitur software Corporate Secretary  System

Sumber: Company Profile PT. Tiara Total Sinergi (th.2017)
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3.2.2 Strategi Penetapan Harga PT.Tiara Total Sinergi

Harga yang ditetapkan untuk setiap projek layanan penyediaan perangkat 

lunak PT. Tiara Total Sinergi didapatkan atas hasil negosiasi antara pihak PT. 

Tiara Total Sinergi dengan Client yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa hal 

yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya harga software PT. Tiara Total 

Sinergi:

1. Spesifikasi Fitur Software

PT. Tiara Total Sinergi melayani penyediaan dan pembuatan 

software berdasarkan permintaan dan kebutuhan Client (Cutomize 

Product). Kebutuhan fitur software antar client satu dengan client lain 

berbeda. Ada yang hanya membutuhkan software dengan fitur sederhana, 

tetapi ada pula yang membutuhkan software dengan fitur yang lebih 

banyak dan beragam. Biasanya Client yang berasal dari perusahaan besar 

ataupun dari kalangan pemerintahan membutuhkan software dengan fitur 

yang lebih mumpuni dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain 

seperti kantor akuntan, jasa penilai, atau konsultan. 

Semakin banyak fitur yang tersedia dalam software, akan semakin 

tinggi pula harga yang ditetapkan oleh PT. Tiara Total Sinergi.

Contoh kasus: PT. Adhi Karya memesan software Corporate 

Secretary kepada PT. Tiara Total Sinergi. TTS kemudian membuat 

proposal rancangan spesifikasi basic untuk kemudian diajukan. Dalam 

rancangan tersebut, TTS telah memberikan estimasi harga yang akan 

dikenakan kepada PT. Adhi Karya. Ternyata atas rancangan software 

tersebut, PT. Adhi Karya merasa bahwa fitur rancangan software basic 

yang diajukan belum memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga meminta 

tambahan fitur lain. Dengan tambahan fitur tersebut, harga akan dinaikan 

sebesar 20% untuk setiap ukuran fitur yang ditambahkan.
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2. Jangka Waktu yang Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan Software

Faktor yang satu ini berkaitan dengan faktor yang pertama. Semakin 

banyak fitur yang diminta dalam satu software akan membuat waktu 

penyelesaian projek semakin lama. Karena membangun dan menginstalasi 

sebuah software membutuhkan waktu yang panjang terutama untuk 

kegiatan Trial and Error. Semakin lama pengerjaan software, akan 

semakin besar variable cost yang harus ditutup sehingga akan 

mempengaruhi harga dari layanan dan software itu sendiri.

3. Platform Program Web yang Digunakan

Platform website yang digunakan oleh PT.Tiara Total Sinergi 

merupakan Dynamic Web atau yang dikenal dengan Web Dinamis, yang 

mana website tersebut menggunakan Database. Web dinamis tersebut 

disebut juga dengan CSM (Content Management System).

Website yang menggunakan sistem CSM ini umumnya lebih mahal 

karena tingkat keamanan website yang baik dan dapat dibuat dalam dua 

versi, yakni veris website yang dilihat oleh pengunjung dan versi website 

yang dilihat oleh admin. Keamanan website sendiri merupakan faktor yang 

paling penting, karena kerahasiaan data Client yang harus dijaga dan 

menghindari kasus peretasan. Oleh karena itulah harga Platform program 

web yang digunakan oleh PT. Tiara Total Sinergi turut mempengaruhi 

harga.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Tiara Total Sinergi 

menggunakan strategi penentuan harga fleksibel, dimana harga yang ditetapkan 

untuk tiap layanan dan produk tergantung pada spesifikasi dan nilai dari software 

itu sendiri. 
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Di bawah ini merupakan beberapa data nilai kontrak tiap projek yang telah 

diselesaikan (Finished Project) oleh PT. Tiara Total Sinergi:

TABEL NILAI KONTRAK FINISHED PROJECT

Kontrak

NO Nama Paket Pekerjaan
Pemberi 

Pekerjaan Nomor
Waktu

Pengerjaan

NILAI KONTRAK

1

Pekerjaan Pengembangan
Aplikasi PPBE Online dan

Pembayaran Pungutan Ekspor
CPO

PT. Sucofindo 

(Persero)

0399/UM
UX/

PL/CON/

2015

1 Oktober 2015 
–

30 November
2015

135.000.000

2
Jasa Pengembangan Aplikasi
Executive Dashboard & Cross

Selling Support System

PT. Akhdani 

Reka Solusi

007-
09/DIRP
O/2015

Monthly
Okt 2015 – 

Sept
2016

2.500.000

3

Pengadaan/Pengembangan
Website Badan Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Batam

Badan 
Penanaman 

Modal
Dan Pelayanan 

Terpadu
Satu Pintu Kota 

Batam

02/SPK/
APLIKA

SI
/KPA/BP
MPTSP/
APBD/I

X/2015

15 September
2015 – 15

Desember 2015
47.000.000

4
Jasa Pengembangan Software

Project Monitoring System
Kegiatan Operasional

PT. Sucofindo 
(Persero)

288/UM
UVIII/

PL/CON/
2015

19 Agustus 
2015

– 20 Oktober
2015

80.000.000

5

Pengadaan Pembangunan Jasa
Borongan Pembangunan 

Aplikasi
i-mobel

PT. Indonesia 
Comnets Plus 

(ICON+)

PO No.
4500008

381

14 April 2015 -
14 Juni 2015 207.000.000

6 Pengadaan Lisensi Produk
AGEVO dan Technical Support

PT. Akhdani 

Reka Solusi

009/PO/T
TS/III/
2015

22 Maret 2015 
–

22 April 2015
416.000.000

7
Pengembangan aplikasi ACS

(Appraisal Collaboration 
System)

KJPP DAZ 

Rekan

001/SPK/
ACS/DA

Z-
TTS/I/20

15

5 Januari 2015- 
5

Maret 2015
50.000.000

8
Pembuatan Aplikasi Web Sales
Properti Apartemen @Sinduadi

Yogyakarta

PT. Adhi 
Properti Persada

001-
03/ARST

TS/
SPK/201

4

17 Maret – 30
Maret 2015

28.834.000

9

Pengadaan Jasa Borongan
Pembangunan Aplikasi Mobile

Customer Self Service PLN 
123

Berbasis Android dan Internet
Teleponi Untuk Keperluan

Publik/VOIP (ITKP)

PT. Indonesia 
Comnets Plus 

(ICON+)

PO No.
4500007

671-1
/24 

Septembe
r

2014

30 September
2014 - 29 
Januari
2015

870.000.000

10
Jasa Pengembangan Sistem

Monitoring Pengadaan Tanah 
&

ROW

PT. PLN 
Persero Unit 
Induk Pem-
bangunan V

010/PO/T
TS/XI/2

014

25 November
2014 - 25 

Maret
2015

50.000.000
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11
Pembuatan Aplikasi Web Sales

Properti Apartemen 
@Grandhika

Jatiwarna

PT. Adhi 
Properti Persada

009-
10/PMPS

PK/
2014

9 Oktober 
2014-

10 November
2014

28.834.000

12 Pengadaan Dex Express

PT. Indonesia 
Comnets Plus 

(ICON+)

PO 
4500007

699

30 September
2014

150.000.000

13 Pengadaan Aplikasi Building
Management System

PT. Sucofindo 
(Persero)

007/PO/T
TS/VII/

2014

25 Juli 2014 – 
7

Oktober 2014
45.000.000

14
Pembangunan aplikasi ACS

(Appraisal Collaboration 
System)

KJPP Dedy 
Mohamad

003/SPK
ACS/

DMTTS/
XI/2013

4 November – 
4

Desember 2013
50.000.000

3.2.3 Media dan Kegiatan Promosi PT.Tiara Total Sinergi

3.2.3.1 Media Promosi PT. Tiara Total Sinergi

Perusahaan akan mempertimbangkan segmen pasar mana yang mereka 

tuju dalam menentukan media promosi. Segmen pasar dari PT. Tiara Total Sinergi 

sendiri adalah organisasi atau perusahaan, pemerintahan, serta bisnis usaha 

lainnya yang membutuhkan solusi dalam hal teknologi dan informasi.

Sehingga, dalam keputusan tentang media promosi yang digunakan PT. 

Tiara Total Sinergi lebih memilih Website sebagai media promosi yang paling 

efektif dan efisien. Web sendiri merupakan sistem di internet yang 

memungkinkan usernya memiliki kehadiran “24jam” sehari di internet. 

Berikut adalah beberapa alasan mengapa PT. Tiara Total Sinergi memilih 

promosi melalui Website:

 Biaya yang jauh lebih murah dibanding media promosi lain

 Jangkauan pasar yang lebih luas. Konten promosi dapat dilihat 

semua orang baik dalam negeri maupun luar negeri

 Tidak ada batasan waktu promosi. Berbeda dengan siaran tv atau di 

radio, promosi melalui website akan terus terpampang nonstop 24 

jam dalam setiap hari.

Tabel 3.2 .  Nilai Kontrak Finished Project
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Alamat website www.tiaratotalsinergi.co.id milik PT. Tiara Total Sinergi 

berisikan berbagai macam konten promosi yang menjelaskan profil perusahaan 

dan atribut lain yang dibutuhkan seperti macam produk, serta Contact atau nomor 

telpon dan email yang dapat digunakan calon client untuk menghubungi 

perusahaan.

3.2.3.2 Kegiatan Promosi PT. Tiara Total Sinergi

Semua kegiatan promosi PT. Tiara Total Sinergi mengandalkan kegiatan 

Personal Selling (Penjualan Pribadi) dalam bentuk presentasi produk. Setelah 

Client meminta pihak perusahaan untuk dibuatkan software, tim marketing akan 

datang ke kantor client yang bersangkutan untuk memberikan presentasi tentang 

produk yang didalamnya akan memaparkan seluruh value yang akan diberikan 

serta informasi mengenai harga awal.

Dalam kegiatan Personal Selling ini, tim marketing menggunakan 

beberapa promotions tool seperti: proposal, catalog produk, serta rancangan bisnis 

model kanvas yang telah di acc oleh direktur untuk dijadikan pedoman tim 

marketing.

3.2.4 Strategi Penetapan Lokasi Bisnis PT.Tiara Total Sinergi

PT. Tiara Total Sinergi berlokasi di Gedung The Bellagio Residence & 

Mall Unit OL 3-14 Jl.Mega Kuningan Kav No. E 4.3 Jakarta Selatan. Berikut 

adalah alasan mengapa Manajemen PT.Tiara Total Sinergi memilih daerah 

Kuningan Jakarta Selatan sebagai lokasi kegiatan bisnis:

1. Daerah Kuningan Jakarta Selatan merupakan salah satu kawasan 

bisnis paling maju di Jakarta yang termasuk ke dalam “Segitiga Emas 

Jakarta. Banyak perkantoran, kedutaan besar, dan gedung-gedung 

penting lainnya yang merupakan segmen pasar dari PT. Tiara Total 

Sinergi

http://www.tiaratotalsinergi.co.id/
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2. Fasilitas transportasi yang berkualitas menuju kawasan kuningan yang 

memadai dan lengkap membantu para pegawai untuk sampai di kantor 

dengan nyaman.

3. Kecepatan akses internet perkotaan yang sangat baik. Hampir semua 

jenis pekerjaan di dalam perusahaan menggunakan dan tergantung 

akan  keberadaan  koneksi internet yang memadai. Pemilihan lokasi di 

tengah kota membantu menghindari kesulitan mencari koneksi 

internet.

4. Gedung The Bellagio Mall and Residance yang sangat megah dan 

baik membuat lingkungan yang kondusif untuk bekerja

Berikut adalah gambar peta lokasi kantor PT. Tiara Total Sinergi. Dari 

gambar di bawah dapat kita lihat lokasi The Bellagio Mall dikelilingi oleh banyak 

perkantoran, perhotelan, area bisnis dan tempat-tempat strategis lainnya.

Gambar 3.6  Peta Lokasi Kantor PT. Tiara Total Sinergi
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3.2.5 Proses Pelayanan Pelanggan PT.Tiara Total Sinergi

PT. Tiara Total Sinergi memiliki 2 cara untuk mengantarkan layanan 

kepada pelanggan yakni:

1. Project By Custom

Project by custom terjadi ketika pelanggan sendiri yang datang dan 

berinisiatif untuk meminta jasa atas penyediaan perangkat lunak oleh 

PT. Tiara Total Sinergi. 

2. Project By Procurement

Project by Procurement atau yang biasa dikenal dengan kegiatan 

tender adalah suatu proses pengajuan penawaran yang dilakukan 

oleh kontraktor yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen tender. 

Dalam arti lain, calon pelanggan lah yang membuka peluang untuk 

perusahaan-perusahaan provider bersaing untuk mendapatkan 

project. 

3.2.5.1 Proses Pelayanan Project By Custom

1. Tahap Order

Pihak calon pelanggan menghubungi PT. Tiara Total Sinergi untuk 

membahas software yang diinginkan

2. Tahap Requirement Gathering

Merupakan tahapan yang vital di dalam pengembangan software. 

Kesalahan dalam requirement dapat menyebabkan kesalahan di hasil 

akhir. Tahap requirement ini yang akan menjadi patokan bagi 

software developer untuk mengembangkan perangkat lunak. 

3. Tahap Gap Analysis

Gap analysis dilakukan untuk mencari dan mengetahui apakah 

terdapat perbedaan antara kebutuhan user(dari hasil requirement 

gathering) dengan fitur yang sudah ada pada aplikasi milik 

pengembang. Sehingga selanjutnya dapat dilakukan perubahandan 

kostumisasi pada aplikasi sesuai dengan kebutuhan user tersebut.
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4. Tahap Desain

Melakukan perancangan modul, perancangan database, dan 

perancangan antarmuka sistem berdasarkan hasil gap analysis.

5. Tahap Development

Yaitu pengembangan aplikasi berdasarkan hasil perancangan yang 

telah disepakati bersama.

6. Tahap Pengujian dan Perbaikan (Trial and Error Activity)

Yaitu melakukan ujicoba terhadap aplikasi yang dikembangkan, dan 

melakukan perbaikan atas error yang ditemukan agar sesuai dengan 

kebutuhan user.

7. Tahap Instalasi

Yaitu pekerjaan pemasangan atau instalasi pada server produksi.

8. Tahap Pelatihan

Yaitu pelatihan kepada user tentang cara menggunakan aplikasi.

3.2.5.2 Proses Project By Procurement

1. Tahap Pertama, perusahaan atau vendor mendapatkan undangan 

untuk mengikuti tender.

2. Tahap Kedua, merupakan tahap penjelasan tentang tender. Dalam 

tahap ini pihak PT. Tiara Total Sinergi mendapatkan dokumen RKS 

(Rencana Kerja dan Syarat-syarat), dan TOR (Term of Reference).

3. Tahap Ketiga, merupakan tahap pengajuan proposal teknis. Proposal 

berisikan mulai dari latar belakang hingga rincian fitur dan rencana 

kegiatan pengerjaan.

4. Tahap Keempat, tahap ini adalah tahap dimana perusahaan-

perusahaan penyedia diberikan kesempatan untuk melakukan 

presentasi di depan tim penilai. Pada tahap ini perusahaan penyedia 

sudah harus memberikan bank garansi.

5. Tahap Kelima, pengumuman hasil  presentasi. Pada tahap ini 

diumumkan hasil presentasi masing-masing. Perusahaan penyedia 
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yang lolos akan diberikan  undangan untuk tahap berikutnya, yakni 

auction dengan memasukan harga

6. Tahap terakhir, merupakan tahap Auction. Pada tahap ini, perusahaan 

pemberi tender  berkesempatan untuk untuk mencari pemenang 

dengan solusi paling bagus dan harga yang paling menguntungkan 

mereka. Pemenang auction secara resmi menjadi pihak pemenang dan 

pada tahap inilah muncul agreement untuk melaksanakan proyek.

3.2.6 SDM PT. Tiara Total Sinergi

Peruhaan yang bergerak di bidang jasa Software House seperti PT. Tiara 

Total Sinergi, tidak membutuhkan kuantitas pegawai atau pegawai dalam jumlah 

yang sangat banyak. Yang dibutuhkan dan dicari oleh PT. Tiara Total Sinergi 

adalah kualitas dari kompetensi pegawainya. 

Pekerja harus memiliki kompetensi dalam bidang IT untuk dapat menjadi 

tenaga ahli pada PT. Tiara Total Sinergi. Keahlian juga harus diimbangi dengan 

pemikiran yang inovatif dan pengalaman kerja yang mumpuni. Semakin lama 

pengalaman kerja yang dimiliki oleh tenaga ahli, akan meningkatkan trust di 

benak calon Client dan yang bersangkutan akan merasa tenang bahwa projek 

mereka dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten.

Dalam hal rekrutmen, PT. Tiara Total Sinergi menerima pegawai dengan 

jenjang minimal SMK dengna syarat memenuhi kriteria kompetensi yang 

diperlukan. Kegiatan bisnis PT.Tiara Total Sinergi sangat mengandalkan keahlian 

spesialisasi. Pegawai dan calon pegawainya dituntut untuk sudah memiliki 

sertifikat kompetensi. Syarat kompetensi yang dibutuhkan pun berhubungan 

dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh PT. Tiara Total Sinergi.

Dalam rekrutmen, Direktur dan General Manager menjadi pihak yang 

melakukan wawancara dan seleksi  terhadap calon pegawai. Terdapat dua jenis 

pegawai pada PT. Tiara Total Sinergi, yakni:
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1. Pegawai Tetap 

Pegawai tetap merupakan pegawai yang dipekerjakan oleh PT. Tiara 

Total Sinergi secara tetap tanpa batasan waktu ataupun batasan project 

yang tengah dikerjakan. Pegawai tetap juga mendapatkan bonus atas 

tiap finished project. 

2. Pegawai By Project

Pegawai by project merupakan pegawai yang dipekerjakan hanya pada 

projek tertentu. Pegawai by project ini biasa direkrut ketika ada projek 

yang membutuhkan tambahan personal. PT. Tiara Total Sinergi 

memiliki database tersendiri untuk setiap tenaga by project yang 

tersedia. Sehingga PT. Tiara Total Sinergi jarang mengadakan open 

recruitment.

Berikut adalah kemampuan bidang kerja tenaga ahli yang dibutuhkan oleh  

PT. Tiara Total Sinergi:

1. Network Engineer

Tugas dari seorang ahli Network Engineer adalah mengurusi jaringan 

komputer atau jaringan telekomunikasi. Pekerjaannya dianggap 

berhasil ketika jaringan yang ia kelola berfungsi dengan baik, stabil, 

dan dapat diakses oleh user pada seluruh kantor yang menunjang 

kegiatan bisnis.

2. System Analyst

Seorang System Analyst adalah orang yang bertugas untuk 

menterjemahkan keinginan client dan mengubahnya ke dalam bentuk 

yang bisa dipahami oleh programmer. Ia bertugas membuat daftar 

kebutuhan dan spesifikasi software yang akan dibuat. 

3. Ahli GIS (Geographic Information System)

Tugas seorang ahli GIS adalah meneliti, menganalisa, dan 

merekomendasikan strategi untuk arsitektur dang pengembangan 

jaringan, menerapkan, mengolah, memelihara, dan membentuk 
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jaringan perangkat keras dan perangkat lunak serta memantau indikasi 

kerusakan jariangan.

4. Programmer

Programmer bisa diibaratkan sebagai mesin inti dari seluruh kegiatan 

bisnis pada PT. Tiara Total Sinergi. Seorang programmer bertugas 

mendesain program software melalui flow chart yang logis untuk 

kemudian diterjemahkan ke dalam salah satu dari beberapa bahasa 

yang dimengerti komputer. 

5. Database Administrator

Seorang database administrator bertugas untuk melakukan 

implementasi terhadap database dan melakukan kontrol terhadap 

keamanan dan integritas database.

6. Web Designer

Web designer bekerja di dalam salah satu fungsi divisi pemasaran 

karena website merupakan media promosi yang dipakai oleh PT.Tiara 

Total Sinergi. Tugas seorang web designer adalah membuat desain 

website, mulai dari rancangan lay out visual, mengkonversi konsep lay 

out visual ke dalam HTML dan menentukan konsep serta elemen yang 

harus dimasukan ke dalam website. 

7. Quality Assurance

Pekerjaan quality assurance juga merupakan salah satu fungsi divisi 

pemasaran. Seorang quality assurance bertugas untuk memastikan 

bahwa software yang dipakai oleh client berjalan dengan baik.

3.2.7 Physical Evidance yang Dimiliki PT.Tiara Total Sinergi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tinjauan teori, physical 

evidance atau bukti fisik merupakan serangkaian fasilitas pendukung untuk 

menunjang kegiatan pelayanan perusahaan.

Tidak seperti perusahaan jasa lainnya, kegiatan bisnis pada PT.Tiara Total 

Sinergi dapat dibilang unik. Pada perusahaan jasa biasa seperti restoran, rumah 
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sakit, dan kantor konsultan seorang pelanggan harus menjadi pihak yang 

mendatangi perusahaan untuk mendapatkan jasa yang diinginkan. Tetapi dengan 

bidang jasa yang sangat mengandalkan teknologi, calon client PT.Tiara Total 

Sinergi dapat meminta jasa secara langsung melalui telpon maupun email. 

Karena keunikan itulah, interaksi dan penyampaian tentang value yang 

akan diberikan kepada client sering kali dilakukan di luar kantor. Kantor sendiri 

hanya menjadi tempat yang mengurusi persoalan administratif dan tempat dimana 

software dibuat. Sehingga, PT. Tiara Total Sinergi tidak memiliki Physical 

Evidance yang cukup memadai. 

Rapat ataupun meeting untuk membahas software dan negosiasi selalu 

dilakukan di tempat client atau pun fasilitas pertemuan umum seperti ruang rapat 

hotel, dan lain sebagainya. Sehingga Physical Evidance yang dimiliki oleh 

PT.Tiara Total Sinergi hanyalah sebatas perlengkapan dan peralatan kantor untuk 

menunjang pekerjaan utama. Berikut adalah detail fasilitas, peralatan, dan 

perlengkapan yang dimiliki oleh PT. Tiara Total Sinergi:

1.  Kendaraan Kantor

Kendaraan sangat diperlukan untuk kegiatan pemasaran PT. Tiara Total Sinergi. 

Karena untuk kegiatan presentasi produk dan promosi lainnya, tim pemasaran 

akan mendatangi langsung calon client. Oleh karena itu PT. Tiara Total Sinergi 

memiliki satu unit mobil dan satu unit motor yang khusus digunakan untuk 

kegiatan kantor.

2.  Peralatan komputer

Fasilitas dan peralatan yang satu ini merupakan peralatan yang paling penting di 

dalam perusahaan. Tanpa adanya seperangkat peralatan komputer kegiatan bisnis 

PT. Tiara Total Sinergi tidak dapat berjalan dan akan terhenti. Peralatan komputer 

itu sendiri terdiri dari CPU, Monitor, Notebook, Printer, serta Scanner.
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3.  Peralatan Telekomunikasi

Peralatan yang satu ini sangat menunjang komunikasi antar PT. Tiara Total 

Sinergi dengan Client nya. Peralatan telekomunikasi terdiri dari telpon dan 

faksimili. Melalui peralatan telekomunikasi ini Client melakukan pemesanan, 

appointment, keluhan, dan lain sebagainya.

4. Peralatan Penunjang Internet

Peralatan yang satu ini tidak kalah penting dari perangkat komputer. Karena tanpa 

peralatan penunjang internet seperti router atau modem, unjuk kerja dari komputer 

yang ada tidak akan maksimal.

5. Peralatan Presentasi

Peralatan ini termasuk di dalam marketing tools. Pegawai divisi marketing 

menggunakan infokus beserta layarnya untuk melakukan presentasi dengan 

maksud menyampaikan value atau nilai dari jasa yang akan diberikan oleh client.

3.2.8  Pengawasan Internal Terhadap Kegiatan Bisnis yang Dilakukan PT. 

Tiara Total Sinergi

Pengawasan internal merupakan kegiatan yang penting di dalam seluruh 

proses kegiatan bisnis pada PT. Tiara Total Sinergi. Pengawasan internal sendiri 

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan selama 

proses penyampaian layanan dan proses produk dibuat.

Secara umum, pihak yang paling bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan 

pengawasan internal adalah Direktur dan General Manger PT. Tiara Total Sinergi. 

Mereka harus memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis berjalan sesuai schedule 

atau pun timeline kegiatan, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, dan 

sesuai dengan runtutan proses yang semestinya. 

Berikut adalah penjabaran pengawasan internal terhadap 2 aspek bauran 

pemasaran jasa PT. Tiara Total Sinergi: 
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1.  Pengawasan Internal Terhadap Layanan dan Produk

Sebelum informasi sampai kepada Direktur, pengawasan internal awal 

terhadap Layanan dan Produk dilakukan oleh pihak Quality Assurance yang 

dimiliki oleh PT. Tiara Total Sinergi. Berikut adalah tugas seorang Quality 

Assurance di dalam pengawasan internal terhadap Layanan dan Produk:

 Memastikan Perangkat Lunak yang telah dibuat dapat digunakan oleh 

pelanggan secara baik dan bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati.

 Menanggapi segala keluhan pelanggan atas seluruh permasalahan dan 

melaporkan nya kepada Direktur, General Manager, dan divisi terkait.

 Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan Pelanggan terhadap 

perusahaan secara keseluruhan.

 Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi 

secara lisan, tertulis, maupun gambar kepada pelanggan, sehingga tidak 

terjadi salah pengertian terhadap perusahaan.

 Bertanggung jawab atas hubungan antar bisnis dengan menjaga 

keharmonisan terhadap rekan maupun lawan bisnis.

Setelah menjalankan seluruh pengawasan di atas, pegawai quality assurance 

akan menyerahkan laporan kepada Direktur atau General Manager mengenai 

penyimpangan yang terjadi pada produk atau pada proses layanan. Untuk kasus 

tertentu, Direktur akan turun secara langsung dalam menangani penyimpangan 

yang terjadi. 

2. Pengawasan Internal Terhadap Proses

Pengawasan internal dalam proses dilakukan langsung oleh General 

Manager. Pengawasannya sendiri menggunakan beberapa alat / Tools. Berikut 

adalah tools yang digunakan oleh General Manager dalam pengawasan internal 

terhadap proses:
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 Time line Kegiatan (Schedule)

Timeline Kegiatan merupakan subuah tabel yang mununjukan rentang 

waktu untuk mengerjakan seluruh kegiatan yang terdapat pada projek. 

Timeline kegiatan ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota 

tim projek untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

sudah tertera pada timeline. 

 RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat)

Rencana Kerja dan Syarat ini biasanya diberikan oleh client dalam 

proses Project By Procurement (tender). RKS ini menjadi pedoman 

kerja pada seluruh proses di dalam pengerjaan projek. General Manger 

dapat melakukan pengawasan dengan merujuk pada RKS ini.

 Business Model Canvas 

Business Model Canvas adalah model bisnis yang terdiri dari blok area 

aktivitas bisnis. Salah satu blok area di dalam business model canvas 

adalah Key Activities. Area key activites menunjukan kegiatan-kegiatan 

penting yang harus dilakukan dalam runtutan proses yang sesuai. 

Pada intinya, seluruh alat bantu di atas digunakan untuk membantu 

mengawasi dan mengevaluasi apakan pekerjaan telah dilakukan dengan 

semestinya. 


