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 BAB II  

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pemasaran 

 Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses 

menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan 

tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat 

umum. Kegiatan pemasaran ini merupakan suatu kegiatan yang 

diusahakan untuk memenuhi kebutuhan dan memuaskan pelanggan. Oleh 

karena pelanggan yang ada bermacam-macam perilakunya, maka 

kebutuhan mereka pun beragam dengan keinginan dan tingkat kepuasan 

yang berbeda pula. Maka dari itu, penting bagi suatu organisasi yang 

akan melakukan kegiatan pemasaran untuk melihat secara detil akan 

kebutuhan-kebutuhan pelanggan serta perubahan ataupun pergeseran 

terhadap kebutuhan tersebut (id.wikipedia.org, 2017). 

 Menurut Rismiati dan Suratno (2001) pemasaran merupakan 

proses perencanaan, penentuan harga, promosi, dan distribusi ide, barang 

dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu 

ataupun organisasi. Sedangkan menurut Kotler (2012), pemasaran adalah 

fungsi bisnis yang mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan yang 

belum terpenuhi sekarang dan mengukur seberapa besar pasar yang akan 

dilayani, menentukan pasar sasaran mana yang paling baik dilayani oleh 

organisasi, dan menentukan berbagai produk, jasa dan program yang 

tepat untuk melayani pasar tersebut. Lain halnya menurut Stanton dalam 

Rismiati dan Suratno (2001), pemasaran merupakan suatu sistem 
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keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan 

jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial. 

 Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua tujuan 

dari dua pihak yang berbeda, yakni pembeli dan penjual yang harus 

dicapai oleh pemasaran. Oleh karena itu, pemasaran dilakukan untuk 

menilai kebutuhan dari pembeli potensial dan memuaskan kebutuhan 

tersebut. Adapun yang disebut sebagai calon pembeli atau pembeli 

potensial adalah para individu yang melakukan pembelian untuk 

dikonsumsi sendiri dan organisasi-organisasi yang membeli sesuatu 

untuk kelancaran usahanya atau untuk dijual kembali. 

  

2.1.1.1 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Bauran pemasaran atau marketing mix adalah salah satu konsep 

utama dalam pemasaran modern. Bauran pemasaran adalah perangkat 

alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh 

perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar 

sasaran. Menurut Kotler dan Keller (2012), bauran pemasaran 

merupakan seperangkat alat pemasaran perusahaan yang digunakan 

untuk mengejar tujuan pemasarannya di pasar sasaran. 

 Menurut Hubeis (2012) terdapat empat pendekatan bauran 

pemasaran (4P) seperti, price (harga), product (produk), promotion 

(promosi), dan place (tempat) yang dapat dilihat pada  gambar 2.1. 

Keputusan bauran pemasaran harus diambil untuk mempengaruhi saluran 

perdagangan (memantapkan pemosisian pasar sasaran) pelanggan akhir 

(tujuan dan sasaran perusahaan). 
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Gambar 2.1 Empat Komponen “P” Dalam Bauran Pemasaran 

 

Aspek dari bauran pemasaran secara rinci, yakni sebagai berikut: 

1. Produk  

Produk (barang dan jasa) adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke dalam pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, 

dipergunakan, atau dikonsumsi untuk memuaskan suatu keinginan, 

atau suatu kebutuhan, atau diartikan sebagai sekumpulan atribut 

nyata (tangible) dan tidak nyata (intangible), dimana didalamnya 

sudah tercakup warna, harga, kemasan, prestise pabrik, prestise 

pengecer dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang mungkin 

diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan 

keinginan pembeli.  

Produk terdiri atas lima tingkatan produk. Tingkatan paling dasar 

adalah manfaat inti (core benefit), yaitu manfaat dasar yang 

sesungguhnya dibeli oleh pelanggan. Tingkatan kedua adalah 

produk dasar (basic product), yaitu versi dasar dari suatu produk. 

Tingkatan ketiga adalah produk yang diharapkan (expected 

product), yaitu serangkaian atribut dan kondisi yang umumnya 
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diharapkan pembeli ketika membeli suatu produk. Tingkatan 

keempat adalah produk yang ditingkatkan (augmented product), 

yaitu memberikan jasa atau manfaat tambahan yang melampaui 

harapan pelanggan. Tingkatan terakhir adalah produk potensial 

(potential product), yaitu segala perluasan dan transformasi yang 

pada akhirnya akan dialami produk di masa mendatang.  

2. Harga 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk 

mendapatkan produk atau jumlah nilai yang ditukarkan pelanggan 

dengan manfaat dari memiliki atau menggunakannya. Faktor-

faktor internal yang mempengaruhi keputusan harga adalah sasaran 

pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya dan pertimbangan 

organisasional. Sedangkan, faktor-faktor eksternal yang 

mempengaruhi keputusan harga adalah pasar dan permintaan, 

biaya, harga dan tawaran asing pesaing, serta faktor lainnya 

(kondisi ekonomi seperti inflasi, resesi, dan tingkat bunga serta 

kebijakan pemerintah. 

3. Promosi 

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan jasa produk (target 

pasar dan penggunaan promotion tools), mengajukan pelanggan 

sasaran untuk membeli dan membantu tercapainya tujuan 

perusahaan. Kombinasi komunikasi pemasaran atau promosi 

meliputi periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakan dan 

penjualan perorangan. Dimana dalam hal ini digunakan model 

AIDA (awareness, interest, desire, dan action) . 

 

 



16 

 

4. Lokasi 

Lokasi atau distribusi merupakan kegiatan perusahaan yang 

membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran (pergerakan 

status kepemilikan) dengan faktor penentu seperti akses, visibilitas, 

traffic, fasilitas kenyamanan, ekspansi, lingkungan, persaingan, 

dan peraturan pemerintah. 

 Namun seiring berkembangnya jaman, saat ini marketing mix 

bertambah tiga strategi menjadi menjadi “Tujuh P”, yang dapat dilihat 

pada gambar 2.2 berikut ini. 
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Gambar 2.2 Tujuh Komponen “P” Dalam Bauran Pemasaran 

 

1. Partisipan (People) 

Adalah karyawan penyedia jasa pelayanan maupun penjualan, atau 

orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

dalam proses pelayanan itu sendiri. 

2. Proses (Process) 
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Adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan 

diberikan kepada pelanggan selama melakukan pembelian barang. 

Proses juga merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk 

memasarkan produk barang atau jasa kepada calon pelanggan. 

Pengelola usaha melalui front liner sering menawarkan berbagai 

macam bentuk pelayanan untuk tujuan menarik pelanggan. 

Fasilitas jasa konsultasi gratis, pengiriman produk, credit card, 

card member dan fasilitas pelayanan yang berpengaruh pada image 

perusahaan.  

3. Lingkungan Fisik (Physical Evidence) 

Adalah wujud nyata yang ditawarkan kepada pelanggan ataupun 

calon pelanggan. Lingkungan fisik juga merupakan keadaan atau 

kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana. Karakteristik 

lingkungan merupakan sisi paling nampak dalam kaitannya dengan 

situasi. Adapun yang dimaksud dengan situasi ini adalah situasi 

dan kondisi geografi dan lingkungan institusi, dekorasi, ruangan, 

suara, aroma, cahaya, cuaca, peletakkan dan layout yang nampak 

sebagai objek. 

 Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa bauran pemasaran dikembangkan menjadi bauran 

pemasaran jasa yang terdiri dari alat-alat pemasaran, seperti product, 

price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Hal ini 

digunakan oleh perusahaan dalam mencapai pasar sasaran yang 

ditentukan. 
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2.1.2 Saluran Distribusi 

 Dalam persaingan bisnis yang cukup maju, sebagian besar 

produsen tidak langsung menjual barangnya kepada pelanggan sebagai 

para pemakai barang akhir. Oleh karena itu, diantara produsen dan 

pelanggan akhir terdapat perantara-perantara yang memerankan berbagai 

fungsi dan memakai bermacam-macam  nama. Beberapa perantara 

seperti pedagang besar dan pengecer yang membeli, memiliki, dan 

menjual kembali barang dagangannya disebut pedagang perantara. 

Perantara lain seperti makelar, wakil produsen, dan agen penjualan yang 

boleh mengadakan transaksi atas nama produsen. Adapun yang tidak 

memiliki barangnya disebut agen perantara. 

 Pada umumnya perusahaan bekerja sama dengan perantara 

pemasaran untuk menyalurkan produk-produknya ke pasar. Para 

perantara akan membentuk saluran pemasaran, disebut juga saluran 

dagang atau saluran distribusi untuk memasarkan produk hingga sampai 

ke tangan pelanggan. Saluran distribusi adalah seperangkat lembaga yang 

melakukan semua kegiatan (fungsi) pemindahan barang dari tangan 

produsen ke tangan pelanggan akhir. 

 Proses perpindahan barang dari tangan produsen ke tangan 

pelanggan akhir atau pemakai industri dapat dilakukan melalui perantara 

ataupun tidak melalui perantara. Perantara adalah lembaga bisnis yang 

beroperasi diantara produsen dan pelanggan. Perusahaan yang bergerak 

dalam penyaluran barang merupakan penerapan fungsi pemasaran yaitu 

penjualan, pengangkutan, penyimpanan, dan membantu kegiatan 

penyaluran barang. Menurut Rismiati dan Suratno (2001) ada beberapa 

macam perantara, yaitu: 
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1. Pedagang besar yang menjual barang-barang kepada pengecer, 

pedagang besar lain atau pemakai industri. 

2. Pengecer yang menjual barang kepada pembeli akhir. 

3. Agen yang mempunyai fungsi hampir sama dengan pedagang besar 

meskipun tidak berhak memiliki barang yang dipasarkan. 

Menurut Rismiati dan Suratno (2001) untuk memahami berbagai macam 

saluran distribusi, maka dipisahkan menjadi kelompok barang konsumsi 

dan barang produksi. 

1. Saluran distribusi untuk barang konsumsi 

 Perantara yang melakukan fungsi penyaluran barang dari tangan 

produsen ke tangan pelanggan akhir ada tiga macam, yaitu agen, 

pedagang besar, dan pengecer. Ada lima macam kombinasi saluran 

distribusi barang konsumsi, diantaranya yaitu: 

a. Saluran distribusi langsung 

Bentuk saluran distribusi ini disebut secara langsung karena tidak 

menggunakan perantara apapun. Saluran distribusi ini merupakan 

saluran distribusi yang paling pendek atau sederhana karena 

produsen langsung menjual produk atau langsung mendatangi 

rumah pelanggan. 

b. Saluran distribusi menggunakan satu perantara 

Bentuk saluran distribusi ini menggunakan satu perantara, yaitu 

pengecer besar. Pengecer besar langsung melakukan pembelian 

dari produsen dan kemudian menjualnya kepada pelanggan akhir. 

c. Saluran distribusi tradisional 

Dalam saluran distribusi ini, produsen hanya melayani penjualan 

dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja dan tidak menjual 
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kepada pengecer. Pembelian oleh pengecer dilayani pedagang 

besar, dan pembelian oleh pelanggan dilayani pengecer saja. 

d. Dalam saluran distribusi ini, produsen menggunakan agen sebagai 

perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar 

yang kemudian menjualnya kepada pengecer. Agen yang terlibat 

dalam saluran distribusi ini terutama agen penjual. 

e. Dalam saluran distribusi ini, produsen memilih agen (agen penjual 

atau agen pabrik) sebagai penyalurrnya. Ia menjalankan kegiatan 

perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran 

penjualannya terutama ditujukan kepada pengecer besar. 

2. Saluran distribusi untuk barang produksi 

 Perantara yang melakukan fungsi penyaluran barang dari tangan 

produsen ke tangan pelanggan pemakai barang industri, seperti agen dan 

distributor industri. Terdapat empat macam kombinasi saluran pemasaran 

untuk kelompok barang industri. 

a. Saluran distribusi langsung 

Saluran distribusi langsung ini dipakai oleh produsen jika transaksi 

penjualan kepada pemakai industri relatif cukup besar.  

b. Saluran distribusi menggunakan satu perantara distributor industri. 

Barang yang cocok dipasarkan dengan saluran distribusi ini antara 

lain perlengkapan operasi, peralatan tambahan, bahan bangunan 

dan sebagainya. 

c. Saluran distribusi ini dapat dipakai oleh perusahaan dengan 

pertimbangan bahwa unit penjualannya terlalu kecil untuk dijual 

secara langsung. Selain itu, faktor penyimpanan pada penyalur 

perlu dipertimbangkan pula sehingga agen memegang peranan 

penting dalam penyimpanan barang. 
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d. Pada umumnya saluran distribusi ini dipakai oleh produsen yang 

tidak memiliki departemen pemasaran juga perusahaan yang ingin 

memperkenalkan barang baru atau ingin memasuki daerah 

pemasaran baru. 

 

2.1.3 Konsep Ritel 

2.1.3.1 Bisnis Ritel 

 Bisnis ritel adalah usaha atau aktivitas bisnis yang bergerak pada 

transaksi jual beli dalam jumlah kecil, satuan atau eceran yang dilakukan 

suatu perusahaan atau institusi bisnis kepada pelanggan akhir. Bisnis ritel 

tidak selalu berhubungan dengan penyediaan produk untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari, namun juga bisa berhubungan dengan jasa 

tergantung dari kebutuhan pasar saat ini. Produk dan jasa yang tersedia 

saat ini tidak terlepas dari jasa ritel. Ritel membantu produsen atau 

distributor dan pelanggan agar setiap kebutuhan akan keduanya dapat 

terpenuhi.  

 Bisnis ritel merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan 

barang dan jasa secara langsung kepada pelanggan akhir. Pada 

perkembangannya, kini bisnis ritel di Indonesia mulai bertransformasi 

dari bisnis ritel tradisional menuju bisnis ritel modern. Ritel modern 

menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli dapat mengambil sendiri 

barang yang dibutuhkan dan membayarnya di kasir. Dengan ritel 

modern, kebutuhan pelanggan untuk belanja di tempat yang nyaman 

dapat terpenuhi. Perilaku pelanggan yang menyukai tempat belanja yang 

bersih, sejuk, dan tertata rapi membuat ritel modern mengungguli toko 

dan warung (Ma’ruf, 2005).   
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 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 

Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat 

Perbelanjaan, dan Toko Modern, dapat dijelaskan bahwa pada Pasal 1 

terdapat ketentuan mengenai pasar atau toko modern, yakni: 

  “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, 

menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 

Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket 

ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 

 

2.1.3.2 Karakteristik Ritel 

 Menurut Berman dan Evan dalam Asep Sujana (2005:15) terdapat 

beberapa karakteristik bisnis ritel, diantaranya: (dikutip dari Halili, 2013) 

1. Penjualan barang atau jasa dalam small enough quantity  (partai 

kecil dalam jumlah secukupnya untuk dikonsumsi sendiri dalam 

periode waktu tertentu). Meskipun retailer mendapatkan barang 

dari supplier dalam bentuk kartonan (cases), namun retailer 

memajang dan menjualnya dalam bentuk pecahan per unit (pieces). 

2. Impulse buying yaitu kondisi yang tercipta dari ketersediaan barang 

dalam jumlah dan jenis yang sangat variatif sehingga menimbulkan 

banyaknya pilihan dalam proses belanja pelanggan. Seringkali 

pelanggan dalam proses belanjanya, keputusan yang diambil untuk 

membeli suatu barang adalah yang sebelumnya tidak tercantum 

dalam belanja barang (out of purchase list). Keputusan ini muncul 

begitu saja tersimulasi oleh variasi bauran produk (assortment) dan 

tingkat harga barang yang ditawarkan. 
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3. Store condition (kondisi lingkungan dan interior dalam toko) 

dipengaruhi oleh lokasi toko efektifitas penanganan barang, open 

hour (jam buka toko), dan tingkat harga yang bersaing. 

 

2.1.3.3 Jenis-Jenis Ritel 

 Menurut Asep Sujana (2005:16), tipe bisnis ritel diantaranya dapat 

diklasifikasikan berdasarkan: (dikutip dari Halili, 2013) 

a. Tipe bisnis ritel atas kepemilikan (Owner), diantaranya terdiri dari: 

1) Single store retailer merupakan tipe bisnis ritel yang paling banyak 

jumlahnya dengan ukuran toko umumnya di bawah 100m
2
, mulai 

dari kios atau toko di pasar tradisonal sampai dengan minimarket 

modern, dengan kepemilikan secara individual. 

2) Rantai toko ritel, merupakan toko ritel dengan banyak atau lebih 

dari satu cabang dan biasanya dimiliki oleh suatu institusi bisnis 

bukan perorangan, melainkan dalam bentuk perseroan (company 

owned retail chain). Adapun bentuknya mulai dari rantai toko 

minimarket sampai dengan mega hyperstore, contohnya seperti 

Hero Supermarket, Sogo Dept. Store, dan Supermarket, Matahari, 

Ramayana, dan sebagainya. 

3) Toko waralaba (franchise store), merupakan toko ritel yang 

dibangun berdasarkan kontrak kerja waralaba (bagi hasil) antara 

terwaralaba (franchise), yaitu pengusaha investor perseorangan 

(independent business person) dengan pewaralaba (franchisor) 

yang merupakan pemegang lisensi bendera atau nama toko, 

sponsor, dan pengelola usaha. Bentuknya sangat beragam mulai 

dari fast food restaurant, bengkel, sampai supermarket. Contohnya 
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antara lain seperti jaringan gerai Indomaret, Mc Donald, dan 

sebagainya. 

b. Tipe bisnis ritel berdasarkan merchandise category, diantaranya 

terdiri dari: 

1) Speciality store (toko khas), merupakan toko yang menjual satu 

jenis kategori barang atau suatu rentang kategori barang yang 

relatif sedikit. Adapun contohnya seperti apotek, optik, galeri seni, 

toko perhiasan, toko buku, dan sebagainya. 

2) Grocery store (toko serba ada atau toserba), merupakan toko ritel 

yang menjual sebagian besar kategori barangnya adalah barang 

grosir (kebutuhan sehari-hari, fresh food, perisable, dry food, 

beverages, cleanings, dan kosmetik serta household items). 

Adapun contohnya seperti Carrefour, Makro, Hero, Lion 

Superindo. 

3) Department store, merupakan toko yang sebagian besar dari 

assortment yang dijualnya adalah non basic items (bukan 

kebutuhan pokok), fashionable, dan branded items (bermerek) 

dengan lebih dari 80% pola consignment (konsinyasi). Item-item 

grosir digunakan hanya sebagai pelengkap, contohnya seperti 

Ramayana, Sogo Dept. Store, Matahari, Pasaraya. 

4) Hyperstore, merupakan toko yang menjual barang-barang dalam 

kategori barang yang sangat luas. Menjual hampir semua jenis 

barang pembelian setiap lapisan pelanggan, mulai dari grosir, 

household, textile, appliance, optik, dan lainnya dengan konsep 

one stop shopping, bahkan ganti oli mobil dapat dilayani di dalam 

toko ritel sejenis ini. 

c. Tipe bisnis ritel berdasarkan luas sales area  
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1) Small store/kios, yaitu sebuah toko kecil atau kios yang umumnya 

merupakan toko ritel tradisional, dioperasikan sebagai usaha kecil 

dengan sales area kurang dari 100m
2
. 

2) Minimarket, yaitu toko yang dioperasikan dengan luasan area 

antara 100m
2
-1000m

2
. 

3) Department store di atas 400m
2
. 

4) Supermarket, yaitu toko yang dioperasikan dengan luasan sales 

area antara 1000m
2
-5000m

2
. 

5) Hypermarket, yaitu toko yang dioperasikan dengan luasan sales 

area lebih dari 5000m
2
. 

 

2.1.3.4 Strategi Bisnis Ritel 

 Menurut oleh Berman dan Evan (2008), strategi bisnis ritel 

merupakan rencana keseluruhan yang memberikan arahan terhadap 

perusahaan ritel. Strategi perdagangan eceran, mempengaruhi aktivitas 

bisnis perusahaan dan responnya terhadap kekuatan pasar seperti, 

kompetisi dan ekonomi. Setiap pedagang eceran, perlu menggunakan 

enam langkah perencanaan strategi, berikut ini: (dikutip dari Aprilani, 

2011) 

1. Menentukan jenis bisnis yang berkenaan dengan kategori barang 

atau jasa dan orientasi khusus perusahaan tersebut, seperti full 

service. 

2. Tentukan tujuan jangka panjang dan pendek untuk sales dan profit, 

pangsa pasar, citra, dan sebagainya. 

3. Tentukan target pasar berdasarkan karakteristik seperti, jenis 

kelamin dan level pendapatan serta kebutuhan pelanggan. 
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4. Merencanakan rencana jangka panjang, keseluruhan yang 

memberikan arahan umum untuk perusahaan. 

5. Implementasikan strategi integral yang menggabungkan faktor-

faktor seperti, lokasi toko, produk, harga, dan iklan serta etalase 

untuk mencapai tujuan. 

6. Secara teratur mengevaluasi kinerja dan memperbaiki kelemahan 

atau masalah-masalah ketika diobservasi. 

Levy dan Weitz (2004), menguraikan dan membagi ke dalam tiga elemen 

yang diidentifikasi sebagai strategi perdagangan eceran, yaitu: (dikutip 

dari Aprilani, 2011) 

1. Target market merupakan segmen-segmen ke arah mana para 

pedagang eceran rencanakan untuk memfokuskan sumber daya dan 

bauran ritelnya (ritel mix). 

2. Ritel format menyebutkan tentang jenis bauran ritel (sifat barang 

dan jasa yang ditawarkan, kebijakan harga, program periklanan dan 

promosi, pendekatan desain toko dan visual merchandising (etalase 

atau penempatan barang, tipe lokasi) yang digunakan oleh 

pedagang untuk memberikan kepuasan terhadap kebutuhan target 

marketnya. 

3. A sustainable competitive advantage merupakan kekuatan bersaing 

perusahaan yang tidak mudah ditiru oleh pesaing dan dapat 

dipertahankan dalam periode waktu yang lama. 

 

2.1.4 Kualitas 

2.I.4.1 Definisi Kualitas 

 Menurut Ariani (2009), kualitas merupakan bagian dari semua 

fungsi usaha (pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan 
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sebagainya), yang memerlukan suatu proses perbaikan secara terus-

menerus yang dapat diukur, baik secara individual, organisasi, korporasi, 

dan tujuan kinerja nasional. Selain itu, kualitas atau mutu juga dapat 

didefinisikan sebagai tolak ukur terhadap penilaian baik dan buruknya 

suatu produk atau jasa. Setiap individu memiliki pandangan dan tolak 

ukur terhadap kualitas produk dan jasa yang berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan kualitas memiliki banyak dimensi, tergantung penilaian 

setiap individu (Ramdani, 2016). Mutu dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu: (dikutip dari Tjandrawan, 2005) 

1. Fungsi suatu barang 

Suatu barang yang akan dihasilkan hendaknya memperhatikan 

fungsi untuk apa barang tersebut digunakan atau dimaksudkan, 

sehingga barang-barang yang dihasilkan harus dapat benar-benar 

memenuhi fungsi tersebut. Pemenuhan fungsi mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, dengan demikian mutu suatu barang 

tergantung pada pemenuhan fungsi kepuasan penggunaan barang 

yang dapat dicapai. Mutu yang hendak dicapai sesuai dengan 

fungsi penggunaan barang tercermin pada spesifikasi dari barang 

tersebut seperti, kecepatan, tahan lamanya, kegunaan dan 

kepercayaan. 

2. Wujud dari luar 

Salah satu faktor penting dalam menentukan mutu suatu barang 

yang juga merupakan ketertarikan pelanggan, yakni wujud dari luar 

barang tersebut. Faktor wujud luar yang terdapat pada suatu barang 

tidak hanya terlihat dari bentuk, tetapi juga warna dan pembungkus 

atau kemasan. 
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3. Biaya barang tersebut  

Biaya dan harga suatu barang akan dapat menentukan mutu dari 

barang yang dihasilkan. Biasanya barang-barang dengan biaya atau 

harga yang mahal, menunjukkan mutu barang tersebut relatif lebih 

baik. Demikian pula sebaliknya, barang-barang dengan biaya yang 

murah dapat menunjukkan mutu barang tersebut relatif rendah. 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan mutu yang lebih baik 

diperlukan biaya yang lebih tinggi. Tetapi juga perlu diperhatikan, 

tidak selalu biaya suatu barang dapat menentukan suatu barang, 

karena mungkin saja dalam menghasilkan barang, terjadi tidak 

efisiensinya proses produksi, penetapan persentase keuntungan 

yang terlalu tinggi, serta adanya jalur distribusi yang panjang 

sehingga menentukan mahal tidaknya harga suatu produk. 

 Agar perusahaan dapat menghasilkan mutu produk yang baik dan 

stabil setiap saat, maka perusahaan perlu memiliki standar mutu yang 

harus dicapainya. Untuk memperoleh gambaran tentang mutu produk 

yang bagaimana harus dihasilkan, agar dapat laku di pasaran, maka 

perusahaan perlu menitikberatkan perhatiannya pada mutu suatu produk 

pesaing yang sedang laku di pasaran pada saat itu. Menurut Armand. V. 

Feigenbaum dalam Tjandrawan (2005), mutu produk atau jasa secara 

langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikenal sebagai 

sembilan bidang dasar, yaitu: 

1. Pasar (Markets) 

Jumlah produk baru yang lebih baik ditawarkan di pasar terus 

bertambah. Keinginan dan kebutuhan pelanggan secara hati-hati 

diidentifikasi oleh bisnis masa kini sebagai sebuah dasar untuk 

mengembangkan suatu produk baru. 
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2. Uang (Money) 

Kebutuhan akan otomatisasi dan mekanisasi telah mendorong 

pengeluaran biaya yang lebih besar untuk proses dan perlengkapan 

baru. Kenyataan ini telah memfokuskan perhatian para manajer 

pada biaya dan mutu sebagai salah satu tempat biaya operasi dan 

kerugian dapat diturunkan untuk memperoleh keuntungan. 

3. Manajemen (Management) 

Tanggung jawab mutu telah didistribusikan antara beberapa 

kelompok khusus, melalui fungsi perencanaan, dan persyaratan-

persyaratan. 

4. Manusia (Men) 

Pertumbuhan yang cepat dalam pengetahuan teknis dan penciptaan 

bidang-bidang baru seperti elektronik komputer telah menciptakan 

suatu permintaan yang besar akan pekerja-pekerja dengan 

pengetahuan khusus. Spesifikasi telah menjadi penting karena 

bidang-bidang pengetahuan bertambah dan tidak hanya dalam 

jumlahnya, tetapi juga dalam hal luasnya.  

5. Motivasi (Motivaution) 

Para pekerja masa kini bukan hanya memerlukan tambahan hadiah 

uang saja, tetapi sesuatu yang memperkuat rasa keberhasilan di 

dalam pekerjaan mereka berupa pengakuan yang positif, bahwa 

mereka secara pribadi turut memberikan sumbangan atas 

tercapainya tujuan perusahaan. 

6. Bahan (materials) 

Para ahli teknik lebih memilih bahan dengan batasan yang lebih 

ketat daripada sebelumnya dengan menggunakan banyak bahan 

baku. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi dan persyaratan mutu 
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yang cukup tinggi, yang ditetapkan oleh perusahaan. Akibatnya 

spesifikasi bahan menjadi lebih ketat dan keanekaragaman bahan 

menjadi lebih besar. 

7. Mesin dan Mekanisasi (Machine & Mechanization) 

Permintaan perusahaan untuk mencapai penurunan biaya dan 

volume produksi untuk memuaskan pelanggan dalam pasar yang 

bersaing ketat telah mendorong penggunaan perlengkapan pabrik 

yang secara mantap lebih rumit dan tergantung pada mutu bahan 

yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut, dimana akan 

membutuhkan lebih banyak biaya. 

8. Metode Informasi Modern (Modern Information Methods) 

Evolusi teknologi komputer yang cepat telah membuka 

kemungkinan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil 

kembali dan memanipulasi informasi pada suatu skala yang tidak 

pernah terbayangkan sebelumnya. 

9. Persyaratan Prestasi Yang Lebih Tinggi Bagi Produk (Mounting 

Product Requirements) 

Perhatian yang konstan harus diberikan untuk meyakinkan bahwa 

tidak ada faktor-faktor yang tidak diketahui memasuki proses 

untuk menurunkan keberadaan komponen atau sistem. 

 

2.1.5 Produk 

 Produk merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari 

kebutuhan pelanggan. Segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan 

manusia adalah produk. Menurut Hubeis (2012) produk atau barang 

diartikan sebagai atribut dan secara fisik dapat diraba dalam bentuk yang  

nyata. Makna produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba 
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maupun tidak dapat diraba. Termasuk bungkus, warna, harga, prestise 

perusahaan dan pengecer, serta pelayanan perusahaan yang diterima oleh 

pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya. Menurut 

Rismiati dan Suratno (2001) produk-produk dikelompokan menjadi 

beberapa, yaitu: 

1. Kelompok produk menurut wujud atau kekonkretannya.  

Menurut pendekatan ini, produk dapat digolongkan menjadi dua 

macam, yaitu: 

a. Produk yang berwujud 

Produk berwujud disebut juga barang seperti makanan, pakaian, 

dan sebagainya. Barang dikatakan berwujud karena secara fisik 

produk ini bisa dilihat atau dapat diraba wujudnya sebagai alat 

pemuas kebutuhan. 

b. Produk yang tidak berwujud 

Produk yang tidak berwujud disebut juga jasa. Jasa yaitu 

kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, 

seperti jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa penyimpanan uang, 

dan sebagainya. Jasa dikatakan sebagai produk yang tidak 

berwujud karena seccara fisik jasa tersebut tidak bisa dilihat 

atau diraba. Pelanggan dapat merasakan manfaat pemakaian 

jasa tersebut dan dapat membedakan perbedaan manfaat jasa 

yang satu dibandingkan dengan yang lainnya. 

2. Kelompok produk menurut tingkat pemakaian. 

a. Produk tahan lama (durable goods) 

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang lama atau dapat dipakai 

berkali-kali. 
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b. Produk tidak tahan lama (non durable goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya 

dapat dikonsumsi hanya satu atau beberapa kali saja dan akan 

cepat habis. 

3. Kelompok produk menurut tujuan pemakaian oleh si pemakai. 

a. Barang konsumsi 

Barang konsumsi adalah barang-barang yang dibeli dengan 

tujuan untuk dipakai sendiri dan bukan untuk dijual maupun 

diproses lagi. Jadi pembeli barang konsumsi adalah pelanggan 

akhir. Sekarang ini pelanggan membeli barang dengan jumlah 

yang tidak terhitung lagi. Salah satu cara untuk 

mengelompokkan barang adalah berdasarkan kebiasaan 

pelanggan dalam membeli, karena hal ini berpengaruh terhadap 

strategi pemasaran. Barang konsumsi dapat dikelompokkan 

menjadi empat golongan, yaitu barang konvinien atau barang 

kebutuhan sehari-hari, barang shopping atau barang belanjaan, 

barang spesial atau barang khusus, barang yang tidak dicari. 

b. Barang industri 

Barang industri adalah barang-barang yang dibeli dengan tujuan 

untuk diproses lagi bagi kepentingan industri. Barang ini bisa 

dipakai secara langsung maupun tidak langsung dalam proses 

produksi. Permintaan terhadap barang insustri sifatnya 

tergantung dari permintaan barang lain.  

 

2.1.5.1 Kualitas Produk 

 Pengukuran kualitas produk dan jasa pelayanan, pada dasarnya 

hampir sama dengan pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu ditentukan 
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oleh variabel harapan pelanggan dan kinerja yang dirasakan. Karakeristik 

kualitas dari suatu produk sangat multidimensional, karena produk dapat 

memberikan kepuasan dan nilai kepada pelanggan dalam banyak cara. 

Karakteristik beberapa produk secara kuantitatif mudah ditentukan, 

seperti berat, panjang, dan waktu penggunaan. Tetapi beberapa 

karakteristik yang lain, seperti daya tarik produk adalah bersifat 

kualitatif. Menurut Martinich (1997) spesifikasi dari dimensi kualitas 

produk yang relevan dengan pelanggan dapat dikelompokkan dalam lima 

dimensi, yaitu: (dikutip dari Yamit, 2001) 

1. Performance  

Hal yang paling penting bagi pelanggan adalah apakah kualitas 

produk menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau apakah 

pelayanan diberikan dengan cara yang benar. 

2. Reliability and Durability 

Kehandalan produk dalam penggunaan secara normal dan berapa 

lama produk dapat digunakan hingga perbaikan diperlukan. 

3. Range and Type of Features 

Selain fungsi utama dari suatu produk dan pelayanan, pelanggan 

seringkali tertarik pada kemampuan atau keiistimewaan yang 

dimiliki produk dan pelayanan. 

4. Sensory Characteristics 

Penampilan, corak, rasa, daya tarik, bau, selera, dan beberapa 

faktor lainnya mungkin menjadi aspek penting dalam kualitas. 

5. Ethical Profile and Image 

Kualitas adalah bagian terbesar dari kesan pelanggan terhadap 

produk dan pelayanan. 
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 Adapun salah satu contoh perbedaan dimensi kualitas produk dan 

jasa pelayanan yang dikemukakan oleh Garvin (1988) yang didasarkan 

pada kelima dimensi yang dikemukakan oleh Joseph S. Martinich, yaitu 

sebagai berikut: (dikutip dari Yamit, 2001). 

Tabel 2.1 Contoh Dimensi Kualitas Produk dan Jasa Pelayanan 

    Sumber: Garvin (1988) 

No 
Karakteristik 

Kualitas 

Produk (Komputer 

Note Book) 

Jasa Pelayanan (Bank 

Komersial) 

1 Performance Kecepatan proses Ketepatan transaksi 

2 Range of feature Modern/networking Transaksi luar negeri 

3 Reliability/Durability 
Waktu penggunaan 

hingga rusak 
Pelayanan segera 

4 Sensory Menarik Fasilitas lengkap 

5 Ethics/Image 
Jaminan yang 

diberikan 
Advertensi yang wajar 

 

 Dimensi kualitas akan berpengaruh pada harapan pelanggan dan 

kenyataan yang diterima. Jika kenyataannya pelanggan menerima produk 

dan pelayanan melebihi harapannya, maka pelanggan akan mengatakan 

produk dan pelayanannya berkualitas dan jika kenyataannya pelanggan 

menerima produk dan pelayanan yang kurang atau sama dari harapannya, 

maka pelanggan akan mengatakan produk dan pelayanannya tidak 

berkualitas atau tidak memuaskan. 

 

2.1.6 Pelayanan Prima 

 Menurut Rahmayanty (2010) pelayanan prima dapat dijelaskan 

menjadi empat hal, yaitu: 

1. Pelayanan prima adalah pelayanan yang sangat baik dan 

melampaui harapan pelanggan.  
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2. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memiliki ciri khas kualitas 

(quality nice). Ciri khas kualitas yang baik meliputi kemudahan, 

kecepatan, ketepatan, kehandalan, dan empati dari petugas 

pelayanan dalam pemberian dan penyampaian pelayanan kepada 

pelanggan yang berkesan kuat yang dapat langsung dirasakan 

pelanggan waktu itu dan saat itu juga. 

3. Pelayanan prima adalah pelayanan dengan standar kualitas yang 

tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan 

setiap saat secara konsisten dan akurat. 

4. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan 

praktis (practical needs) dan kebutuhan emosional (emotional 

needs) pelanggan. Kebutuhan praktis meliputi nilai yang dirasakan 

dengan bentuk berwujud fisik (tangible) dan kebutuhan emosional 

yang dirasakan kepada fisiologis pelanggan. Bentuk berwujud fisik 

(tangible) meliputi instrument, alat serta sarana fasilitas yang dapat 

diraba dan dilihat. Sedangkan, kebutuhan  emosional meliputi nilai 

rasa fisiologis yang dipenuhi dari sikap, tindakan, dan perilaku 

petugas pelayanan. Adapun contoh-contoh perbedaan akan 

keduanya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.2 Contoh-Contoh Perbedaan Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Emosional 

   Sumber: Rahmayanty (2010) 

Pelayanan Prima 

Kebutuhan Praktis Kebutuhan Emosional 

Penyelesaian komplen Dihargai 

Informasi nomor telepon Dianggap penting 

Informasi harga produk atau jasa Dipahami 

lanjut 
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Tabel 2.2 Contoh-Contoh Perbedaan Kebutuhan Praktis dan Kebutuhan Emosional 

   Sumber: Rahmayanty (2010) (lanjutan) 

Pelayanan Prima 

Kebutuhan Praktis Kebutuhan Emosional 

Kemudahan parkir 
Keramahan atau 

kesopansantunan 

Kemudahan dan kebersihan  Pujian 

Kemudahan hubungan telefon Kejelasan informasi 

Kemudahan akses internet Ketepatan waktu 

Ketersediaan product knowledge (brosur, 

katalog, flyer, dsb) 
Kecepatan pelayanan 

Ketersediaan atribut lainnya (slip, bon, dsb) Ditanggapi dengan cepat 

 

Pada prinsipnya terdapat tiga kunci untuk memberikan pelayanan 

pelanggan yang unggul, yaitu: (Tjiptono, 1997) 

1. Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

2. Pengembangan database yang lebih akurat daripada pesaing 

(mencakup data kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan 

dan perubahan kondisi persaingan). 

3. Pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar 

dalam suatu kerangka strategik (kerangka ini diwujudkan dalam 

pengembangan relationship marketing). 

 

2.1.6.1 Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2007) dalam Silaban (2015) kualitas pelayanan 

adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan atau keinginan pelanggan 

dengan persepsi yang dirasakan atas pelayanan yang mereka terima. 

Menurut Zeithaml, Berry, dan Parasuraman (1985) terdapat lima dimensi 
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karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi 

kualitas pelayanan, yaitu: (dikutip dari Yamit, 2001) 

1. Tangibles (bukti langsung) adalah meliputi fasilitas fisik, 

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. 

2. Reliability (kehandalan) adalah kemampuan dalam memberikan 

pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan 

yang telah dijanjikan. 

3. Responsiveness (daya tangkap) adalah keinginan para karyawan 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap. 

4. Assurance (jaminan) adalah mencakup kemampuan, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan, bebas 

dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan. 

5. Emphaty adalah meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian dengan tulus 

terhadap kebutuhan pelanggan. 

 Banyak aspek kualitas pelayanan yang digunakan perusahaan jasa 

agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para 

pelanggannya. Namun, dalam sektor jasa ritel, Levy dan Barton (2004) 

menyimpulkan bahwa terdapat beberapa dimensi pelayanan yang 

dievaluasi oleh pelanggan ritel, yaitu: (dikutip dari Aprilani, 2011) 

1. Tangibles, yaitu bukti langsung keberadaan fisik pemberi 

pelayanan, baik dari segi manusia, sarana dan prasarana maupun 

hasil kerja. 

2. Pemahaman terhadap pelanggan, yaitu kemampuan untuk 

menanggapi dan memberikan rasa pengertian kepada pelanggan. 
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3. Keamanan, yaitu adanya rasa aman bagi pihak yang 

menggunakan jasa.  

4. Kreadibilitas, yaitu memberikan rasa kepercayaan yang tinggi 

kepada pelanggan. 

5. Reliability, yaitu kemampuan memberi pelayanan dengan 

segera, tepat waktu, akurat, dan memuaskan sesuai yang telah 

dijanjikan. 

6. Perilaku yang sopan, yaitu pelayanan yang baik harus disertai 

keramahan kepada pelanggan. 

7. Akses, yaitu kemampuan dalam mendekati pihak yang dilayani 

dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya. 

8. Kompetensi, yaitu pelayanan yang baik harus didasari 

kecakapan, keterampilan, serta sikap yang baik. 

9. Responsiveness, yaitu adanya tingkat kemauan, kesiapan dan 

keikutsertaan serta daya adaptasi yang baik dari setiap 

karyawan. 

10. Informasi yang diberikan kepada pelanggan, yaitu 

kemampuan, pengetahuan yang dimiliki karyawan mengenai 

segala informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

 Persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan maupun instansi pelayanan umum merupakan dasar 

usaha peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian terhadap berbagai pihak 

yang berkepentingan dengan jasa pelayanan menghasilkan berbagai 

faktor yang menjadi penghambat peningkatan kualitas pelayanan. Faktor-

faktor penghambat tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut: (dikutip 

dari Yamit, 2001) 

1. Kurang otoritas yang diberikan pada bawahan. 
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2. Terlalu birokrasi sehingga lambat dalam menanggapi keluhan 

pelanggan. 

3. Bawahan tidak berani mengambil keputusan sebelum ada ijin dari 

atasan. 

4. Petugas sering bertindak kaku dan tidak memberi jalan keluar yang 

baik. 

5. Petugas sering tidak ada di tempat pada waktu jam kerja sehingga 

sulit untuk dihubungi. 

6. Banyak instansi atau bagian lain yang terlibat. 

7. Disiplin kerja sangat kurang dan tidak tepat waktu. 

8. Tidak ada keselarasan antar bagian dalam memberikan pelayanan. 

9. Kurang kontrol sehingga petugas bermain curang, dan sebagainya. 

 Keseluruhan faktor penghambat dalam pelayanan tersebut dapat 

dijadikan dasar bagi manajer untuk meningkatkan atau memperbaiki 

pelayanan agar dapat mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan 

yang terjadi antara pihak perusahaan dan pelanggan.  

 

2.1.7 Pelanggan 

 Menurut Rahmayanty (2010) setiap orang adalah pelanggan. 

Pelanggan adalah setiap orang, unit atau pihak dengan siapa kita 

bertransaksi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan 

produk. Menurut Rahmayanty (2010) mengklasifikasikan dan 

mengkategorikan pelanggan berdasarkan tangga loyalitas sangatlah 

penting untuk mengetahui berapa jumlah pelanggan yang benar-benar 

setia dan perubahan angka dengan jangka waktu tertentu, juga sebagai 

tindakan selanjutnya yang diperlukan untuk mengantisipasi, 
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mempertahankan, dan pemberian treatment terhadap kepuasan dan 

kesetiaan pelanggan dalam mendukung tujuan perusahaan.  

 Menurut Ma’ruf (2006) karakteristik pelanggan didasarkan atas 

beberapa karakteristik, yaitu: (dikutip dari Mustika dan Buchori, 2014) 

1. Segmentasi demografi, yaitu pengelompokkan usia berdasarkan 

faktor usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, penididkan, siklus 

kehidupan rumah tangga, suku bangsa, pekerjaan, sosial ekonomi, 

pendidikan, agama, dan suku. 

2. Segmentasi geografis, yaitu pengelompokkan pelanggan 

berdasarkan wilayah kota besar vs kota kecil vs pedesaan, 

berdasarkan wilayah regional atau provinsi, berdasarkan kepadatan 

penduduk, berdasarkan lingkungan tinggal (ukuran rumah, ukuran 

perumahan, kombinasi rumah penduduk dan rumah pendatang, dan 

sebagainya). 

3. Segmentasi perilaku, yaitu pengelompokkan pelanggan 

berdasarkan sikap mereka terhadap peristiwa, benefit (manfaat) 

produk atau jasa, produk baru atau berdasarkan pada cara 

penggunaan, loyalitas, frekuensi kunjungan, dan tahu tidaknya 

tentang produk yang dicarinya. 

4. Segmentasi psikografis, yaitu pengelompokkan pelanggan 

berdasarkan pada motivasi, gaya hidup, dan karakteristik 

kepribadian. 

 Menurut Berman dan Evans (2007), gaya hidup seseorang dirinci 

menjadi dua yaitu: (dikutip dari Mustika dan Buchori, 2014) 

1. Faktor sosial, seperti budaya, kelas sosial, peran kelompok 

referensi, siklus kehidupan keluarga dan waktu yang dialokasikan 

oleh seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan. 
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2. Faktor psikologis, seperti kepribadian seseorang, kesadaran 

seseorang akan status sosialnya, keinginan untuk membeli produk 

baru dan sebagainya. 

 

2.1.7.1 Loyalitas pelanggan 

 Menurut Rahmayanty (2010) loyalitas adalah tentang persentase 

dari orang yang pernah membeli dalam kerangka waktu tertentu dan 

melakukan pembelian ulang sejak pembelian pertama.  Menurut Griffin 

(2005), loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai pembelian nonrandom 

yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pengambilan 

keputusan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pelanggan melakukan 

pembelian ulang karena merasa puas atas kinerja produk. Sikap positif 

pada perusahaan dan komitmen yang ditunjukkan pelanggan, merupakan 

pencapaian tujuan dari perusahaan menciptakan kepuasan yang 

memberikan dampak loyalitas pelanggan. Menurut Oliver (1996) definisi 

dari loyalitas pelanggan adalah sebagai berikut: (dikutip dari Hurriyati, 

2005) Customer loyalty is deafly held commitment to rebuy or 

repatronize a preferred product or service consistenly in the future, 

despite situasional influences and marketing efforts having the potential 

to cause switching behavior. 

 Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa loyalitas adalah 

komitmen pelanggan bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara 

konsisten di masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan 

perubahan perilaku. Sedangkan, Menurut Tjiptono (2005) seperti dikutip 

Mardikawati dan Farida (2013), loyalitas pelanggan adalah komitmen 
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pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat 

yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang. Artinya bahwa 

kesetiaan terhadap merek, toko atau pemasok diperoleh karena adanya 

kombinasi dari kepuasan dan keluhan. Sedangkan, kepuasan pelanggan 

tersebut hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk menimbulkan 

kepuasan tersebut dengan meminimalkan keluhan sehingga diperoleh 

pembelian jangka panjang yang dilakukan oleh pelanggan. 

 Loyalitas pelanggan sangat penting artinya bagi perusahaan yang 

menjaga kelangsungan usahanya maupun kelangsungan kegiatan 

usahanya. Selanjutnya pada tahap berikutnya pelanggan yang loyal 

tersebut akan memperluas “kesetiaan” nya pada produk atau jasa yang 

diberikan dan pada akhirnya mereka termasuk ke dalam pelanggan yang 

setia pada produsen atau perusahaan tertentu untuk selamanya. Menurut 

Kotler (2001) seperti dikutip Mardikawati dan Farida (2013) menyatakan 

bahwa kesetiaan terhadap merek, toko atau pemasok merupakan bagian 

dari aset, yang menunjukan mahalnya nilai sebuah loyalitas karena untuk 

membangunnya diiringi dengan penuh tantangan yang harus dihadapi 

serta membutuhkan waktu yang lama.  

 Pelanggan yang loyal merupakan aset yang penting bagi 

perusahaan, dimana hal tersebut dapat dilihat dari karakteristik yang 

dimilikinya. Menurut Griffin (2008), pelanggan yang loyal memiliki 

beberapa dimensi, diantaranya yaitu: 

1. Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat 

purchase). 

2. Membeli di luar lini produk atau jasa (purchases across product 

and services lines). 
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3. Merekomendasikan atau mereferensikan kepada orang lain (refers 

other). 

4. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(demonstrates an immunity to the full of the competition). 

 Dengan demikian, untuk meningkatkan loyalitas, perusahaan harus 

meningkatkan kepuasan setiap pelanggan dan mempertahankan tingkat 

kepuasan tersebut dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan kepuasan, 

perusahaan harus menambahkan nilai yang dapat membuat pelanggan 

mendapatkan apa yang mereka bayar atau lebih dari yang mereka 

harapkan, sehingga setiap pelanggan dapat bertahan dan mengarah pada 

pembelian ulang, perekomendasian, dan proporsi pembelian yang 

meningkat. Sehingga, dari loyalitas pelanggan tersebut, pada akhirnya 

akan berdampak baik bagi pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas 

suatu perusahaan. 

 

2.1.7.2 Peningkatan Loyalitas Pelanggan 

 Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, terdapat beberapa 

tahapan yang harus diketahui, dimana hal tersebut dapat pula membantu 

perusahaan dalam membentuk pelanggan yang loyal dengan 

memperhatikan kebutuhannya dari setiap tahapan-tahapan berikut ini. 

Menurut Griffin (2005) dalam Aprilani (2011), tahapan-tahapan 

pelanggan yang loyal terdiri dari: 

1. Suspect  

Adalah semua orang yang mungkin akan membeli produk atau jasa 

perusahaan. Dikatakan suspects karena yakin bahwa mereka akan 

membeli tetapi belum mengetahui apapun mengenai perusahaan 

dan barang atau jasa yang ditawarkan. Bagian ini termasuk semua 
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pembeli produk atau jasa dalam pemasaran, sehingga suspects 

merupakan kesadaran akan produk atau jasa perusahaan atau tidak 

mempunyai kecenderungan terhadap pembelian.  

2. Prospects 

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk atau 

jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Para 

prospects ini meskipun belum melakukan pembelian, mereka telah 

menyatakan keberadaan perusahaan, barang dan jasa yang 

ditawarkan karena seseorang telah merekomendasikan barang atau 

jasa tersebut padanya. Prospects adalah pelanggan potensial yang 

mempunyai daya tarik terhadap perusahaan tetapi belum 

mengambil langkah untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. 

Prospect tersaring menjadi dua tipe, yaitu qualified prospects 

(prospek yang kualifikasi) dan disqualified prospects (prospek 

yang diskualifikasi). Qualified prospects (prospek yang 

kualifikasi), yaitu prospek yang telah mengetahui keberadaan 

barang atau jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk 

membeli barang atau jasa tersebut dan disqualified prospects 

(prospek yang diskualifikasi), yaitu prospek yang telah mengetahui 

keberadaan barang atau jasa tertentu tetapi tidak mempunyai 

kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut. 

3. Customers  

Suatu tipe pembelian produk (walaupun dalam kategori ini 

termasuk beberapa pembelian ulang) yang tidak memiliki loyalitas 

pada perusahaan.  

a. First Time Customer, yaitu pelanggan yang membeli untuk 

yang pertama kalinya, mereka masih menjadi pelanggan yang baru. 
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b. Repeat Customers, yaitu pelanggan yang telah melakukan 

pembelian suatu produk sebanyak dua kali atau lebih. Repeat 

customers adalah yang melakukan pembelian atas produk yang 

sama sebanyak dua kali atau membeli dua macam produk yang 

berbeda dalam dua kesempatan yang berbeda pula. 

4. Clients  

Adalah seseorang yang melakukan pembelian ulang yang 

menunjukkan loyalitas pada perusahaan tetapi lebih memiliki 

dorongan pasif daripada aktif terhadap perusahaan. 

5. Advocates Client  

Adalah seseorang yang memberikan dorongan yang positif pada 

perusahaan dengan merekomendasikannya kepada orang lain. 

  

2.1.8  Hubungan Antara Kualitas Produk Dengan Loyalitas 

Pelanggan 

 Berdasarkan hasil penelitan terdahulu yang juga mengkaji tentang 

pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan atau jasa terhadap loyalitas 

pelanggan, yang dapat dilihat pada tabel 2.3.  

Tabel 2.3 Metode Pengukuran Dari Peneliti Terdahulu 

    Sumber: Telah Diolah 

No Peneliti/Sumber Judul  Metode Hasil 

1 

Naomi Rentha 

Uli Silaban 

(2015) 

Pengaruh Kualitas 

Jasa dan Kepuasan 

Pelanggan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

di Koperasi Simpan 

Pinjam Rentha Jaya 

Purwakarta 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Kualitas Jasa 

Memberikan 

Pengaruh yang 

Signifikan Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan. 

           lanjut 
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Tabel 2.3 Metode Pengukuran Dari Peneliti Terdahulu (lanjutan) 

    Sumber: Telah Diolah 

No Peneliti/Sumber Judul  Metode Hasil 

1 

Naomi Rentha 

Uli Silaban 

(2015) 

Pengaruh Kualitas 

Jasa dan Kepuasan 

Pelanggan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

di Koperasi Simpan 

Pinjam Rentha Jaya 

Purwakarta 

Regresi 

Linier 

Berganda 

2. Kepuasan 

Pelanggan 

Memberikan 

Pengaruh yang 

Signifikan 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

3. Kualitas Jasa 

dan Kepuasan 

Pelanggan 

Memberikan 

Pengaruh yang 

Signifikan 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

2 
Risky Nurhayati 

(2011) 

Pengaruh Kualitas 

Produk dan Harga 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Studi pada 

Mahasiswa 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional "Veteran" 

Yogyakarta Jurusan 

Ilmu Administrasi 

Angkatan 2009 

Pengguna Handphone 

Merek Nokia) 

Regresi 

Linier 

Berganda 

1. Kualitas Produk 

dan Harga 

Menunjukkan 

Adanya Pengaruh 

yang Simultan 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 
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 Pada penelitian Risky Nurhayati (2011), peneliti mencoba 

menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan 

terhadap loyalitas pelanggan. Dimana, peneliti menyadari bahwa suatu 

perusahaan harus memperhatikan kualitas produk, harga, inovasi agar 

pelanggan puas dan tetap menggunakan produk yang dikeluarkan oleh 

suatu perusahaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian kepada 

mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jurusan 

Administrasi Bisnis angkatan 2008 yang menggunakan handphone 

merek Nokia. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, 

maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kualitas produk dan 

harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan handphone merek 

Nokia. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

pada variabel independennya, yaitu kualitas produk dan variabel 

dependennya, yaitu loyalitas pelanggan.  

 

2.1.9  Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Loyalitas 

Pelanggan 

 Pada tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa pada penelitian Naomi 

Rentha Uli Silaban (2015), peneliti mencoba menganalisis pengaruh 

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

di Koperasi Simpan Pinjam Rentha Jaya, Purwakarta. Dimana peneliti 

menyadari bahwa kualitas pelayanan haruslah optimal dan mampu 

memenuhi harapan pelanggan sehingga, akan menciptakan kepuasan dan 

loyalitas demi menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan di tengah 

persaingan yang ketat. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian 

dengan pengambilan sampel kepada pelanggan yang telah memakai jasa 

Koperasi Simpan Pinjam Rentha Jaya dan dengan menggunakan analisis 
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regresi berganda dan regresi sederhana, maka diperoleh hasil yang 

menunjukkan bahwa: 

1. Kualitas jasa berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

KSP Rentha Jaya Purwakarta. 

2. Kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan KSP 

Rentha Jaya Purwakarta. 

3. Kualitas jasa dan kepuasan pelanggan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa setiap 

perusahaan harus mengutamakan pelayanan yang memuaskan pelanggan 

agar terbentuk loyalitas yang sesungguhnya. Sehingga, untuk 

mempertahankannya perusahaan atau organisasi harus bisa 

mengembangkan aspek pelayanan dengan baik. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan  hasil teoritis di sub-bab sebelumnya, maka dapat 

dibuat kerangka pemikiran yang dijadikan pedoman sebagai cara berfikir 

peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Dimana dalam 

kerangka pemikiran tersebut terdapat dua variabel independen,  yaitu 

Kualitas Produk (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) yang selanjutnya 

akan dikembangkan menjadi beberapa variabel yang sesuai dengan 

dimensinya masing-masing. Sedangkan, variabel dependen dalam 

penelitian ini, yaitu Loyalitas Pelanggan (Y) di Griya Cabang Pahlawan. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalalah sebagai 

berikut:  
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Kualitas Produk (X1)

1. Performance

2. Range & type of features

3. Reliablitity & durability

4. Sensory characteristics

5. Ethical profile & image

Yamit (2001)

Kualitas Pelayanan (X2)

1. Tangible

2. Pemahaman terhadap 

pelanggan

3. Keamanan

4. Kreadibilitas

5. Reliability

6. Perilaku yang sopan

7. Akses

8. Kompetensi

9. Responsiveness

10. Informasi yang diberikan 

kepada pelanggan

Aprilani (2011)

Loyalitas pelanggan (Y)

1. Melakukan pembelian secara 

teratur

2. Membeli di luar lini produk 

atau jasa

3. Merekomendasikan atau 

mereferensikan kepada orang 

lain

4. Menunjukkan kekebalan dari 

daya tarik produk sejenis dari 

pesaing

Griffin (2008)

 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Dari hasil penjelasan dari para peneliti tersebut, maka dapat diidentifikasi 

variabel untuk penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

 Variabel Independen : Kualitas Produk (X1) dan Kualitas 

Pelayanan (X2) 

 Variabel Dependen : Loyalitas Pelanggan (Y) 

 Dari model diatas dapat dijelaskan bahwa loyalitas pelanggan 

sebagai variabel terikat (dependent variable) dipengaruhi oleh kualitas 

produk dan kualitas pelayanan sebagai variabel bebas (independent 

variable). Penelitian ini akan melihat sejauh mana variabel-variabel 

bebas mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

 Dalam suatu penelitian, perumusan suatu hipotesis sangat penting. 

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang masih perlu diuji 

kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini didasari dari 
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kerangka pemikiran pada gambar 2.2 yang dapat dirumuskan menjadi 

dua hipotesis berikut ini: 

 H1: Kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 Berdasarkan hipotesis yang ada dapat dijelaskan bahwa kualitas 

adalah hal yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu bisnis agar 

mampu bersaing dengan kompetitor atau pesaing lainnya. Sehingga, 

mampu menjadi pilihan utama bagi pelanggan. Kualitas produk yang 

ditawarkan merupakan dasar untuk menciptakan kepuasan pelanggan. 

Pelanggan akan merasa puas jika harapannya terpenuhi. Peningkatan 

kualitas pelayanan perlu diperhatikan bagi suatu perusahaan karena 

dengan demikian, maka akan menarik minat pelanggan untuk membeli 

produk jasa yang ditawarkan. Kualitas pelayanan yang mampu melebihi 

ekspektasi pelanggan akan menciptakan rasa puas pada pelanggan, 

dimana dengan hal tersebut maka pelanggan akan melakukan pembelian 

ulang terhadap produk jasa yang ditawarkan dan akan berdampak baik 

bagi perusahaan, dimana akan terbentuk strategi jangka panjang, yaitu 

terciptanya pelanggan yang loyal dan pada akhirnya akan terjadi 

hubungan kesetiaan antara pelanggan dengan perusahaan. 


