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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Bab ini berisi tentang konsep dan definisi konsep yang sesuai 

dengan penulisan tesis ini. Konsep dan definisi konsep tersebut antara 

lain pengertian tentang value chain, value chain dalam pemasaran jasa, 

jasa, dan kinerja. 

2.1. VALUE CHAIN 

Value chain banyak diterapkan dalam bidang manajemen operasi, 

rekayasa teknik, dan manajemen rantai pasokan (supply chain 

management), untuk analisis dan perbaikan selanjutnya dari 

pemanfaatan sumber daya serta aliran produk dalam proses manufaktur 

(Jones et al. 1990). Shank dan Govindarajan (1992) mendefinisikan 

value chain analysis sebagai alat untuk memahami rantai nilai yang 

membentuk suatu produk. Rantai nilai ini berasal dari aktivitas-

aktivitas yang dilakukan mulai dari bahan baku sampai ke tangan 

konsumen, termasuk juga pelayanan purna jual.  

Porter (1985)  berpendapat bahwa value chain analysis adalah 

pendekatan sistematis untuk mempelajari semua kegiatan yang 

dilakukan perusahaan serta bagaimana kegiatan ini berinteraksi. Value 

chain  menggambarkan nilai total, dan terdiri atas aktivitas nilai (value 

activities) dan marjin. Aktivitas nilai adalah kegiatan fisik dan teknologis 
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yang diselenggarakan perusahaan.  Marjin adalah selisih antara nilai 

total dengan biaya kolektif untuk menyelenggarakan aktivitas nilai.  

Konsep value chain yang diberikan oleh Jones serta Shank dan 

Govindarajan adalah value chain pada aras industri, sedangkan Porter 

menjelaskan value chain pada aras organisasi, khususnya dalam unit 

bisnis. Penelitian ini akan menggunakan konsep value chain pada aras 

organisasi, yaitu value chain fakultas dalam perguruan tinggi. 

Aktivitas nilai dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu 

aktivitas utama dan aktivitas pendukung, yang disajikan dalam Gambar 

2.1: 

 

Gambar 2.1 Value Chain Generik Porter 
Sumber: Porter (1985) 
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2.1.1. Aktivitas Utama 

Merupakan aktivitas yang dilakukan dalam membuat produk 

secara fisik serta menjual dan menyampaikannya kepada pembeli, 

termasuk layanan purna jual. Lima kelompok generik aktivitas primer : 

 Inbound Logistics,aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, 

penyimpanan, dan penyebaran masukan ke produk. 

 Operations, aktivitas yang menyangkut pengubahan masukan 

menjadi produk akhir. 

 Outbound Logistics, aktivitas yang berhubungan dengan 

pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian fisik produk 

kepada pembeli. 

 Marketing and Sales, aktivitas yang menyangkut penyediaan sarana 

agar pembeli dapat membeli produk dan aktivitas yang 

mempengaruhi pembeli agar mereka mau membelinya. 

 Services, aktivitas yang menyangkut penyediaan layanan untuk 

memperkuat atau menjaga nilai produk. 

2.1.2. Aktivitas Pendukung 

Aktivitas pendukungterdiri dari : 

 Procurement, mengacu pada fungsi pembelian masukan yang 

digunakan dalam value chain perusahaan, bukan pada masukan 

yang dibeli itu sendiri. 
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 Technology Development, terdiri dari beragam aktivitas yang secara 

umum dapat dikelompokkan ke dalam usaha memperbaiki produk 

dan proses. 

 Human Resource Management,terdiri atas beberapa aktivitas yang 

meliputi perekrutan, penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan 

kompensasi untuk semua jenis tenaga kerja. 

 Firm Infrastructure, terdiri atas sejumlah aktivitas yang meliputi 

manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, 

hubungan dengan pemerintah, dan manajemen mutu. 

Dari penjabaran di atas, diperoleh tiga unsur penting dalam value 

chain. Pertama, resources yaitu aset berwujud maupun tak berwujud 

yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk.Kedua, 

activity yaitu semua kegiatan yang dilakukan oleh tiap mata rantai pada 

value chain dalam usaha untuk mencipta nilai bagi pelanggan.Manfaat 

dari produk yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung oleh 

pelanggan melalui aktivitas primer.Ketiga, cost yaitu semua biaya yang 

muncul sebagai akibat dari kegiatan mencipta nilai dengan 

menggunakan aset yang dimiliki oleh organisasi.Biaya tersebut harus 

diperiksa pada setiap aktivitas, baik aktivitas primer maupun aktivitas 

pendukung. 

Hitt (1997) mengemukakan bahwa melalui value chain, manajer 

berusaha untuk mempelajari sumber daya dan kemampuan perusahaan 

sehubungan dengan aktivitas yang dilakukannya untuk merancang, 
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memproduksi dan mendistribusikan produknya. Untuk menjadi 

keunggulan bersaing, kemampuan harus memungkinkan perusahaan 

untuk: (1) melakukan aktivitas primer atau pendukung tertentu dalam 

cara yang lebih baik daripada cara yang digunakan perusahaan pesaing, 

(2) melakukan aktivitas menciptakan nilai yang tidak dapat dilakukan 

pesaing. Pernyataan serupa diberikan oleh Carpenter dan Sanders 

(2009) bahwa kemampuan organisasi untuk mengelola atau mengontrol 

sumber daya (resources)yang dimiliki dalam kegiatan mencipta nilai 

(value creation) bagi pelanggan serta aktivitas value chain spesifik yang 

dipilih oleh organisasi tersebut dalam usaha untuk mencipta nilai, akan 

menentukan kinerja dari organisasi. Perbedaan dalam melakukan kedua 

hal di atas dapat menghasilkan kinerja yang berbeda antar organisasi, 

meskipun dalam industri yang sama. 

2.2. VALUE CHAIN DALAM PEMASARAN JASA 

Gabriel (2006) dalam penelitiannya memberikan kritik atas model 

value chain generik yang dikembangkan oleh Porter. Dalam industri jasa, 

inbound logistics atau outbound logistics tidak akan ada secara nyata. 

Operasional dari sektor manufaktur jauh berbeda dengan industri 

jasa.Dalam industri manufaktur, kegiatan operasional dilakukan 

terpisah dari pembeli ataupelanggan.Sedangkan dalam industri jasa, 

produksi dan konsumsi jasa dilakukan secara bersamaan.Infrastruktur 

yang dibutuhkan dalam industri jasa juga berbeda dengan industri 

manufaktur. Aktivitas pendukung dalam industri jasa hampir sama 
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dengan industri manufaktur, namun pengelolaannya akan berbeda dan 

memerlukan elemen tambahan dalam baur pemasarannya.  

Value chain dalam pemasaran jasa terdiri atas lima atribut primer 

dan empat atribut pendukung. Istilah atribut sengaja digunakan karena 

komponen-komponen lain dalam value chain untuk jasa bisa saja bukan 

merupakan aktivitas melainkan atribut. 

2.2.1. Atribut Utama 

Atribut utama antara lain:  

 Service Design,mendesain bentuk layanan sesuai dengan value yang 

ingin dibeli oleh pelanggan. 

 Knowledge Management,ketersediaan informasi bagi penyedia jasa 

mengenai kebutuhan pelanggan, dan pengetahuan pelanggan tentang 

bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. 

 Delivery Systems Management,berhubungan dengan penyampaian 

jasa kepada pelanggan, yang dapat dirasakan dan menghasilkan nilai 

bagi pelanggan. 

 Moment Of Truth Management,waktu dimana penyedia jasa 

menyampaikan jasa kepada pelanggan. 

 Service Competition Management, kemampuan untuk mengelola 

kualitas layanan agar dapat bersaing dengan penyedia jasa sejenis. 
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2.2.2. Atribut Pendukung 

Atribut pendukung meliputi : 

 People atau Human Resource Management, kemampuan penyedia jasa 

untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat 

menghasilkan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan 

pelanggan. 

 Process Information,keakuratan informasi yang dimiliki serta 

kemampuan penyedia jasa untuk membangun kepercayaan 

pelanggan atas informasi yang diberikan mengenai keseluruhan 

proses untuk menghasilkan jasa tersebut. 

 Physical Aspects, kenampakan atau bukti fisik atas jasa yang 

ditawarkan, misalnya dengan adanya customer service, meja 

resepsionis yang rapi, kamar hotel yang bersih, dan lain-lain. 

 Punctuality dan Reliability,ketepatan waktu, konsistensi, dan jaminan 

kualitas atas jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa. 

Penelitian ini akanmenggunakan model value chain dalam pemasaran 

jasa yang telah dikembangkan oleh Gabriel (2006) seperti gambar 2.2., 

untuk memberikan gambaran yang jelas tentang value chain pada 

institusi pendidikan. 
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PRIMARY ATTRIBUTES 

Gambar 2.2Value Chain dalam Pemasaran Jasa 
Sumber: Gabriel (2006) 

 
2.3. JASA  

Jasa (services) meliputi semua kegiatan ekonomi yang outputnya 

bukan merupakan produk fisik atau konstruksi, umumnya dikonsumsi 

pada saat diproduksi, dan memberikan nilai tambah dalam bentuk: 

kenyamanan, hiburan, ketepatan waktu, kesehatan, dan lain-lain 

(Zeithaml and Bitner, 2003). 

Definisi jasa juga diberikan oleh Armstrong dan Kotler (2010) 

sebagai setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat tanwujud 

(intangible)  dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Jasa memiliki 

 

DELIVERED 

VALUE 



18 
 

sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari barang (Kotler 

dan Keller, 2009), yaitu : 

a. Intangibility 

Jasa berbeda dengan barang.Bila barang merupakan suatu objek, 

alat, atau benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, 

pengalaman, proses, kinerja (performance), atau usaha.Oleh sebab 

itu, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba 

sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

b. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.  

 c. Variability 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized 

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung 

kepada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. 

d. Perishability 

Artinya, jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

2.3.1. Pemasaran Jasa 

Alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk 

karakteristik jasa yang ditawarkan kepada pelanggan adalah baur 

pemasaran.Baur pemasaran terdiri dari empat komponen yaitu Product, 
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Price, Promotion, dan Place (4P’s) namun dinilai terlalu sempit untuk 

bisnis jasa, sehingga pada perkembangannya didefinisikan ulang agar 

lebih aplikatif untuk sektor jasa. Maka 4P diperluas dan ditambahkan 

dengan empat unsur lainnya , yaitu People, Process, Physical Evidence, 

dan Customer Service(Kotler, 2006): 

a. Product. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa 

yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

b. Price. Keputusan mengenai harga berkenaan dengan kebijakan 

strategis dan taktis, seperti tingkat harga, struktur diskon, 

syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara 

berbagai kelompok pelanggan. Karakteristik intangible jasa 

menyebabkan harga menjadi indikator  signifikan atas kualitas. 

c. Promotion. Bauran promosi meliputi berbagai metode untuk 

mengkomunikasikan manfaat jasa kepada pelanggan potensial 

dan aktual. Metode-metode tersebut terdiri atas periklanan, 

promosi penjualan, direct marketing, personal selling, dan public 

relations. Promosi jasa membutuhkan penekanan tertentu pada 

upaya peningkatan kenampakan tangibilitas jasa. Selain itu, 

dalam kasus pemasaran jasa, personel produksi juga menjadi 

bagian penting dalam bauran promosi. 

d. Place. Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses 

terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Keputusan ini 
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meliputi keputusan lokasi fisik, penggunaan perantara untuk 

meningkatkan aksesibilitas jasa bagi para pelanggan, dan 

keputusan nonlokasi yang ditetapkan demi ketersediaan jasa.  

e. People. Bagi sebagian besar jasa, orang merupakan unsur vital 

dalam bauran pemasaran. Setiap orang merupakan ‘part-time 

marketer’ yang tindakan dan perilakunya memiliki dampak 

langsung pada output yang diterima pelanggan.  

f. Physical Evidence. Karakteristik intangible pada jasa 

menyebabkan pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa 

sebelum mengonsumsinya. Ini menyebabkan resiko yang 

dipersepsikan konsumen dalam keputusan pembelian semakin 

besar. Untuk mengurangi tingkat resiko tersebut, pemasar harus 

menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa.  

g. Process. Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting 

bagi konsumen high-contactservices, yang seringkali juga 

berperan sebagai co-producer jasa bersangkutan. Berbagai isu 

muncul sehubungan dengan batas antara produsen dan 

konsumen dalam hal alokasi fungsi-fungsi produksi.  

h. Customer Service. Dalam sektor jasa, layanan pelanggan dapat 

diartikan sebagai kualitas total jasa yang dipersepsikan oleh 

pelanggan.  
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Karakteristik pemasaran jasa diuraikan oleh Gabriel (2006) dalam 

penelitiannya sebagai berikut: 

a. Tidak seperti produk fisik, dimana nilai-nilai moneter dinyatakan 

dalam harga, jasa lebih mungkin untuk dinyatakan sebagai tarif, 

biaya, biaya penerimaan, biaya kuliah, kontribusi, komisi, 

bunga, dan sejenisnya. 

b. Dalam pembelian jasa, pembeli harus mengikuti petunjuk dan 

aturan yang ditetapkan oleh penjual, agar layanan yang 

diberikan dapat menghasilkan kontribusi yang diharapkan oleh 

pembeli jasa.  

c. Jasa umumnya dikelola secara lebih formal dan profesional.  

d. Sangat sulit untuk melakukan standardisasi pada jasa. 

Meskipun prosedur penyediaan  jasa dapat dibakukan, rasa 

(taste) dari setiap layanan berbeda dari satu pelanggan ke 

pelanggan yang lain. 

Karakteristik pemasaran jasa di atas menunjukkan bahwa 

manajemen untuk jasa lebih kompleks daripada produk 

fisik.Penyedia jasa harus memiliki informasi yang lengkap mengenai 

kebutuhan pelanggan, sebelum melayani pelanggan tersebut. 

Komunikasi yang interaktif merupakan keharusan, agar pelanggan 

merasa dilibatkan dalam proses penciptaan dan penyampaian jasa. 
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2.3.2. Pemasaran Jasa Pendidikan 

Lembaga pendidikan melayani konsumen berupa siswa, 

mahasiswa, dan juga masyarakat umum yang dikenal sebagai 

stakeholder.Pada hakekatnya, lembaga pendidikan bertujuan untuk 

memberi layanan.Pihak yang dilayani ingin memperoleh kepuasan dari 

layanan tersebut, karena telah membayar cukup mahal kepada lembaga 

pendidikan.Layanan yang dimaksud meliputi berbagai hal, mulai dari 

layanan dalam bentuk fisik bangunan, sampai layanan berbagai fasilitas 

dan guru atau dosen yang bermutu. Semuanya akan bermuara kepada 

sasaran memuaskan konsumen, inilah tujuan hakiki dari pemasaran 

pada lembaga pendidikan. Jadi, pemasaran jasa pendidikan berarti 

kegiatan lembaga pendidikan memberi layanan atau menyampaikan jasa 

pendidikan kepada konsumen dengan cara yang memuaskan (Alma, 

2005). Beberapa konsep pemasaran dalam jasa pendidikan, yaitu: 

a. Konsep Produksi  

Konsep ini berpandangan bahwa perusahaan membuat produksi 

sebanyak-banyaknya sehingga diperoleh efisiensi dalam 

pemakaian input dan efisiensi dalam proses produksi. Kemudian 

perusahaan akan dapat menetapkan harga jual lebih murah dari 

pesaing.  

Dalam jasa pendidikan, bukan berarti lembaga pendidikan 

menghasilkan lulusan secara massal dengan mengabaikan mutu, 

kemudian menurunkan uang kuliah agar lebih banyak peminat 
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masuk. Konsep produksi dalam jasa pendidikan harus 

memegang teguh peningkatan mutu lulusannya, dan  

menetapkan uang kuliah yang tidak terlalu tinggi.  

b. Konsep Produk 

Konsep ini dianut oleh produsen yang menghasilkan produk 

yang sangat baik, menurut ukuran atau selera produsen sendiri, 

bukan menurut kehendak konsumen.Konsumen demikian 

banyaknya, sehingga memiliki selera yang sangat bervariasi. 

Akibatnya, jika timbul pesaing baru yang lebih kreatif dalam 

bidang produksi, produsen yang menganut konsep ini akan 

kalah dalam persaingan.  

Jika diterapkan dalam lembaga pendidikan, maka pimpinan 

lembaga harus memonitor apa kehendak dan keluhan 

mahasiswa maupun dosen, tenaga administrasi dan sebagainya. 

c. Konsep Penjualan 

Pengusaha yang menganut konsep ini berpendapat bahwa yang 

penting produsen menghasilkan produk, kemudian produk itu 

dijual ke pasar dengan menggunakan promosi secara besar-

besaran. 

Lembaga pendidikan dapat menerapkannya melalui iklan pada 

surat kabar,  TV, radio, dan lain-lain, namun harus diikuti 

dengan usaha perbaikan mutu atau performance. 

d. Konsep Pemasaran 
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Konsep pemasaran berorientasi jangka panjang, yaitu 

menekankan pada kepuasan konsumen.Agar dapat memenuhi 

“needs and wants” konsumen, maka produsen harus 

mengadakan marketing research baik dalam arti luas maupun 

dalam arti sempit. 

Lembaga pendidikan yang menganut konsep pemasaran ini 

harus tahu persis apa yang harus dilakukan, bukan hanya 

menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar hingga siswa lulus, 

lebih dari itu, siswa atau mahasiswa harus puas dengan layanan 

lembaga dalam banyak hal. Misalnya, suasana belajar-mengajar, 

ruang kelas yang bersih, dosen yang ramah, perpustakaan 

dengan buku yang memadai, dan sebagainya. 

e. Konsep Kemasyarakatan  

Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan harus 

bertanggungjawab  pada masyarakat terhadap segala perilaku 

bisnisnya. Demikian pula sebuah perguruan tinggi, harus 

bertanggungjawab terhadap masyarakat luas, atas mutu lulusan 

yang dihasilkannya.Lembaga pendidikan harus 

bertanggungjawab terhadap uang masyarakat yang dipungut dan 

yang digunakan, sehingga dapat memberikan hasil maksimal 

untuk kepentingan masyarakat. 
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2.4. KINERJA 

Menurut Armstrong (2006:712): 

 “performance is often defined simply in output terms-the 
achievement of quantified objectives. But performance is a matter 
not only of what people achieve but how they achieve it”.  

Dari kutipan di atas disebutkan bahwa kinerja bukan hanya hasil atau 

pencapaian seseorang, melainkan proses kinerja itu sendiri, bagaimana 

seseorang mencapai suatu hasil.  

Kinerja adalah fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), 

motivasi atau motivation (M) dan kesempatan atau opportunity 

(O).Artinya, kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan 

kesempatan (Robbins, 1996). 

Kinerja juga didefinisikan sebagai catatan  tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu 

selama kurun waktu tertentu (Bernardin dan Russel, 1998). Yang 

dimaksud dengan fungsi pekerjaan adalah hasil pekerjaan atau kegiatan 

seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang dan tanggung 

jawabnya dalam suatu organisasi.Faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap hasil pekerjaan atau prestasi kerja seseorang atau kelompok 

terdiri dari faktor intern dan ekstern.Faktor intern terdiri dari 

kecerdasan, keterampilan, kestabilan emosi, motivasi, persepsi peran, 

kondisi fisik seseorang, karakteristik kelompok kerja, dan sebagainya. 

Sedangkan pengaruh eksternal antara lain berupa peraturan 

ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, nilai-nilai sosial, serikat 
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buruh, kondisi ekonomi, perubahan lokasi kerja, dan kondisi pasar. 

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan organisasi merupakan tolok 

ukur kinerja individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan penilaian 

kinerja individu, yakni: (a) tugas individu, (b) perilaku individu; dan (c) 

ciri individu (Robbins, 1996). 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

prestasi atau keberhasilan yang dicapai individu atau kelompok dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan tujuan dan batas waktu yang 

ditentukan. 

Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan 

kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka 

mewujudkan tujuan organisasi.Dalam Gibson (1998) kinerja organisasi 

atau kinerja perusahaan merupakan indikator tingkatan prestasi yang 

dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer atau 

pengusaha.Kinerja merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota 

organisasi. 

Kinerja organisasi merupakan tingkat yang menunjukkan seberapa 

jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi 

organisasi tercapai. Berhasil atau tidaknya misi organisasi tergantung 

bagaimana proses kinerja itu dilaksanakan. Berikut ini adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi (Ruky, 2003): 

a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang 

digunakan organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa. 
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b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. 

c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, 

penataan ruangan, dan kebersihan. 

d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang 

ada dalam organisasi yang bersangkutan. 

e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota 

organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan 

organisasi. 

f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek 

kompensasi, imbalan, promosi, dan sebagainya. 

Penelitian ini menggunakan konsep kinerja organisasi, yaitu 

mengacu pada fakultas dalam perguruan tinggi, sebagai organisasi yang 

bergerak dalam jasa pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 


