
 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Jasa 

Aplikasi media sosial (social media) merupakan jasa, berikut ini adalah pengertian 

mengenai jasa:  

   Menurut Kotler dan Armstrong (2012 : 253), jasa adalah:   

“An act or performance, that one party can offer to another party that is 

essentially intangible and does not result in the ownership of anything. It’s 

production may or may not be tied to product”  

 

 Menurut Zeithaml, Bitner, dan Gremler (2013 : 3), jasa adalah “Deeds, processes, 

and performances provided or coproduced by one entity or person for another 

entitiy or person” 

 Parasuraman, Zeithaml, Berry (1990 : 15) mengatakan bahwa pada dasarnya jasa 

itu tidak berwujud (intangible) karena lebih merupakan kinerja dan pengalaman, 

bukan sebuah obyek spesifikasi manufaktur yang pasti, sehingga untuk mengatur 

kualitas sangat sulit dilakukan. Tidak seperti perusahaan mobil dan kaset, yang 

merupakan perusahaan manufaktur, transportasi penerbangan dan pelatihan erobik 

tidak dapat diukur dan diuji penjualannya berdasarkan  kualitas,  karena yang 

dijual adalah kinerjanya. Sehingga hasil penjualan yang dievaluasi akan lebih 

kompleks dan sulit untuk diukur dengan tepat.   

 Jasa menurut Parasuraman, Zeithaml, Berry (1990 : 15) terutama yang memiliki 

tenaga kerja dengan materi pekerjaan yang tinggi (high labor content) akan lebih 

beragam (heterogenous) hasilnya. Kinerjanya bervariasi dari pengusaha ke 

pengusaha, dari konsumen ke konsumen, dan dari hari ke hari.  

 Menurut Lovelock dan Wirtz (2011 : 37),: 

“Service are economic activities offered by one party to another. Often time-

based, performances bring about desired results to recipients, objects, or 

other assets for which purchacers have responsibility. In exchange for 

money, time, and effort, service customers expect value from access to 

goods, labor, professional skills, facilities, networks, and system; but they 

do not normally take ownership of any of the physical elements involved”   
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 Menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons (2011 : 4), “Service is a time-perishable, 

intangible experience performed for a customer acting in the role of co-

producer.” 

 Menurut Boone dan Kurtz (2006 : 17) adalah “Intangible tasks that satisfy the 

needs of consumer and business users.” 

Berdasararkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa jasa itu tidak 

berwujud. Meskipun tidak berwujud produk jasa ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Dalam memasarakan jasa perusahaan perlu memiliki pengetahuan yang 

mendalam tentang bagaimana cara menyampaikan produknya kepada konsumen. 

Jasa tidak dapat dipisahkan oleh pemberi jasa. Oleh karena itu pemasaran jasa 

memiliki perbedaan dengan pemasaran pada produk berwujud (physical goods) atau 

yang biasa disebut produk tidak berwujud (tangible goods). Sama halnya dengan 

produk berwujud, jasa juga memiliki karakter. Oleh karena itu pemasar perlu 

memahami cara-cara pemasaran jasa. Jasa yang dikelola dengan baik akan membuat 

puas konsumennya. Tidak berbeda dengan produk berwujud, jasa juga memerlukan 

pemasaran agar konsumen mengenal produk jasa yang ditawarkan, selanjutnya dapat 

memberikan feedback kepada perusahaan. Cara mengelola pemasaran ini disebut 

dengan service marketing.  

 

2.1.1.   Karakteristik Jasa 

Berikut ini adalah karakteristik jasa yang diungkapkan oleh Kotler dan Armstrong 

(2012:265), yaitu: 

a. Intangibility, berarti jasa tidak dapat ditangkap oleh panca indera, tidak dapat 

dilihat, disentuh, dirasakan, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Oleh 

karena itu, konsumen tidak akan pernah merasakan apa yang ditawarkan oleh 

perusahaan sebelum langsung mendapatkan pelayanannya. Terdapat pula risiko 

dalam pembelian jasa karena jasa tidak dapat dievaluasi sebelum dibeli. Untuk 

meyakinkan konsumen, maka pemasar perlu mewujudkan ketidak 

berwujudannya (tangibilize the intangible) dan mengelola bukti fisiknya 

(physical evidence). Perusahaan dapat menunjukkan kualitas jasa yang 

ditawarkan melalui physical evidence. Perusahaan juga dapat mewujudkan 
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ketidakberwujudan jasa melalui beberapa alat seperti dasar pemikiran (premise), 

manusia (people), alat-alat (equipments), bahan komunikasi (communications 

materials), simbol (symbol), dan harga (price). 

b. Inseparability, berarti jasa yang dibeli dan diberikan berlangsung secara 

bersamaan. Oleh karena itu keberadaan konsumen tidak dapat dipisahkan dari 

proses produksi jasa. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh 

pemasar untuk membuat pelayanan menjadi memuaskan, seperti mengajarkan 

pemberi jasa (service provider) untuk bekerja lebih cepat, melatih pemasar untuk 

membuat dan membangun kepercayaan konsumen. Dari hal ini dapat diketahui 

bahwa pemberi jasa dan konsumen tidak dapat dipisahkan.  

c. Variability, berarti jasa yang ditawarkan sangat beragam, sebagai akibat jasa 

sangat bergantung kepada pemberi jasa (service provider), kapan, dan di mana 

jasa diproduksi. Karakter yang seperti ini, membuat proses kontrol kualitas 

(quality control) terkadang sulit dilakukan. Namun terdapat beberapa strategi 

yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kontrol kualitas, 

seperti berinvestasi pada prosedur pekerjaan dan memberi pelatihan yang lebih 

baik, menstandarisasi proses kinerja jasa, dan memonitor kepuasan konsumen. 

d. Perishability, berarti jasa tidak dapat disimpan. Ini berarti ketika sudah 

dikonsumsi maka pelayanan itu hanya akan terasa pada saat itu saja. Contohnya 

perusahaan kereta api yang dapat menampung penumpang sebanyak 200 orang. 

Pada saat pagi kereta api itu terisi 150 kursi, bukan berarti 50 kursi ini bisa 

disimpan dan ditambahkan untuk perjalanan pada siang hari ketika 200 kursi 

sudah diisi. 

 

2.1.2.   Kategori Jasa 

Kategori jasa merupakan jenis-jenis penawaran produk jasa yang dapat ditawarkan 

oleh perusahaan. Terdapat lima kategori penawaran menurut Kotler dan Armstrong 

(2012:253) yaitu: 

1. Pure tangible goods adalah produk yang ditawarkan benar-benar berupa barang, 

tidak ada pelayanan sama sekali.  

2. Tangible goods with accompanying services adalah barang yang dijual dengan 

disertai satu atau beberapa pelayanan.  
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3. Hybrid adalah penawaran, dimana barang dan pelayanan memiliki porsi yang 

setara. Contohnya pada rumah makan, pelayanan dan makanan yang disajikan 

sama pentingnya. 

4.  Major service with accompanying minor goods and services adalah produk yang 

ditawarkan mayoritas berupa jasa ditambah beberapa produk fisik. Contohnya,  

5. Pure services adalah produk yang dijual seutuhnya jasa. 

Aplikasi LINE dan KakaoTalk adalah jasa dengan kategori major service 

with accompanying minor good and services, karena kedua produk ini menawakan 

jasa pesan singkat tetapi disamping itu didampingi pula dengan aplikasi yang 

membuat pemakai harus membeli barang seperti stiker. 

 

2.2.  Social Media 

 Menurut Merriam-Webster.com, sebuah perusahaan ensiklopedia dari  Inggris 

menjelaskan social media merupakan:  

“Forms of electronic communication (as web sites for social networking 

and microblogging) through which users create online communication 

share information, ideas, personal messages, and other content (as 

videos).” 

 Definisi sosial media yang penulis dapatkan dari Wikinvest (25 Januari 2017) 

sebagai berikut: 

 “Social media describes websites that allow user to share content, 

media, etc. Common examples are the popular social networking sites 

like Friendster, Facebook, Myspace, etc. Social media also includes 

YouTube, Photobucket, Flickr, and others sites aimed at photo and video 

sharing. News aggregation and online reference sources, examples of 

which are Digg and Wikipedia, are also counted in the social media 

bucket. Microblogging sites such as Twitter can also be include as social 

media.” 

 “Social media are media for interaction, using highly accessible and scalable 
publishing techniques. Social media use web-based technologies to transform and 

broadcast media monologues into social media dialogues.”  

(En.wikipedia.org/wiki/social_media) 

 

Dari ketiga definisi tersebut menyatakan bahwa social media adalah sebuah 

bentuk teknologi komunikasi untuk berinteraksi antar pengguna yang memungkinkan 

pengguna untuk saling berhubungan dan berbagi dalam hal berbagi informasi, ide, 

pesan pribadi, dan berkas seperti video, document, xlx, dan sebagainya.  
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2.2.1.   Atribut - Atribut Social Media 

Menurut Kietzmann, Hermkenz dan McCathry (2011 : 243), atribut sosial media 

dapat digambarkan di dalam honeycomb framework of social media didasari oleh 

tujuh komponen (dapat dilihat di gambar 2.1.). Setiap kompone memiliki fungsi 

tmasing-masing:  

 

Gambar 2.1. 

The Honeycomb of Social Media 

 

Sumber : Kietzmann, Hermkenz, & McCarthy (2011 : 243) 

 Identity 

Identity mewakili sejauh mana pengguna mengungkapkan identitas mereka di 

dalam sebuah  social media. Hal ini mencakup pengungkapan informasi seperti 

nama, umur, jenis kelamin, profesi, lokasi, dan juga informasi yang 

menggambarkan pengguna dengan cara tertentu.  

 Conversations 

Conversations mewakili sejauh mana pengguna berkomunikasi dengan pengguna 

lain dalam  social media. Banyak situs social media yang dirancang terutama 

untuk memfasilitasi percakapan antara individu dan kelompok. Percakapan ini 

terjadi untuk berbagai macam alasan. Individu atau kelompok mengeluarkan isi 

pikirannya melalui twitter yang biasa di sebut dengan “nge-twit”, membuat blog, 
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dan sebagainya untuk bertemu orang-orang yang baru, menemukan cinta sejati,  

membangun diri,  menemukan  ide-ide baru dan topik terkini. Orang - orang 

melihat media sosial sebagai cara untuk membuat pesan mereka didengar dan 

secara positif berdampak pada hal–hal kemanusiaan yang berkaitan dengan 

masalah lingkungan, isu-isu ekonomi atau perdebatan politik. 

 Sharing 

Sharing mewakili sejauh mana pengguna bertukar, mendistribusikan, dan 

menerima isi (content). Istilah  sosial sering diartikan sebagai pertukaran 

informasi antar individu. Dalam banyak kasus, kehidupan bermasyarakat erat 

kaitannya dengan obyek yang memediasi ikatan antar individu,  alasan-alasan 

mengapa mereka bertemu secara online dan bergaul satu sama lain. 

  Presence 

Presence adalah dimana pengguna dapat mengetahui apakah pengguna lain dapat 

diakses atau tidak. Hal ini mencakup  mengetahui dimana orang lain berada, baik  

di dunia maya dan atau di dunia nyata, dan apakah mereka dapat diakses atau 

tidak.  

 Relationships 

Relationship mewakili sejauh mana pengguna dapat terkait antar individu. Dengan 

berhubungan, berarti dua atau lebih pengguna memiliki beberapa alasan yang 

memandu mereka untuk berbincang, berbagi obyek sosial, bertemu, atau semata-

mata hanya mendaftar sebagai teman atau penggemar. 

 Reputation 

Reputaion merujuk pada sejauh mana pengguna dapat mengidentifikasi posisi 

dirinya diantra individu lain dalam social media. Reputasi memiliki arti yang 

berbeda pada setiap  aplikasi social media. Dalam kebanyakan kasus, reputasi 

adalah masalah kepercayaan, namun karena teknologi informasi belum dapat 

menentukan dengan baik penentuan kriteria tersebut, maka penilaian menjadi 

sangat kualitatif. Situs social media bergantung pada mechanical turks yaitu alat 

yang secara otomatis menggabungkan informasi yang dihasilkan oleh pengguna 

untuk menentukan kepercayaan.  
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 Groups 

Groups mewakili sejauh mana pengguna bisa membentuk sebuah komunitas. 

Semakin  populer sebuah jaringan tersebut, banyak pula komunitas–komunitas di 

dalamnya, pengikut, dan data pengguna lain di dalamnya. 

 

2.3.  Persepsi Konsumen 

Konsumen termotivasi untuk melakukan tindakan karena dipengaruhi oleh 

bagaimana persepsi atau cara pandang konsumen tersebut terhadap sebuah situasi 

yang dihadapi.  

 Menurut Schiffman & Kanuk (2004 : 158), “Perception is the process by which 

an individual selects, organizes, and interprets stimuli into meaningful and 

coherent picture of the world”.  

 Menurut Solomon (2011 : 83), persepsi adalah proses dimana orang-orang 

memilih, mengatur, dan menginterpretasikan sensasi. Sensasi mengacu pada 

respon (tanggapan) langsung yang diterima oleh panca indera (mata, telinga, 

hidung, mulut, jari) baik berupa cahaya, warna, suara, aroma, dan tekstur. 

 Menurut Boone & Kurtz (2010 :12), “Perception meaning that person attributes 

to incoming stimuli gathered through the five senses”. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 

persepsi adalah suatu proses dalam memilih, mengatur, dan menginterpretasikan 

informasi yang diterima oleh panca indera menjadi sesuatu yang berarti. Persepsi 

tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga bergantung pada 

pengalaman dan sikap dari individu. Oleh karena itu, persepsi antara satu individu 

dengan individu yang lain dapat berbeda. 

Dengan mengerti persepsi konsumen, perusahaan dapat mengetahui hal apa 

saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dari produk 

perusahaan. Persepsi konsumen akan mempengaruhi perilaku konsumen tersebut 

terhadap produk perusahaan. 

Persepsi konsumen  bisa berbeda-beda terhadap obyek yang sama, karena 

ada tiga aspek dalam proses persepsi, yaitu: 
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 Selective attention 

Seseorang hanya akan memperhatikan rangsangan yang cocok dan sesuai dengan 

kebutuhan mereka, dalam hal ini pemasar harus bekerja keras untuk menarik 

perhatian konsumen 

 selective distortion 

Seseorang cenderung menginterpretasikan informasi sesuai dengan pemahaman 

atau makna pribadinya yang sesuai dengan prakonsepsinya 

 selective retention 

Seseorang cenderung mengingat informasi yang mendukung keyakinan dan 

sikapnya berdasarkan selective retention ini, dia lebih suka untuk mengingat hal 

baik dari produk yang dia suka dan melupakan hal baik dari produk pesaing. 

Persepsi tentang sebuah obyek atau suatu peristiwa adalah hasil dari 

interaksi yang dipengaruhi dua faktor, yaitu: 

 Faktor perangsang (eksternal): 

Karakteristik dari sebuah obyek fisik, seperti ukuran, warna, berat, atau bentuk. 

 Faktor individu (internal): 

Karakteristik dari seorang individu tidak hanya berasal dari sebuah proses indrawi 

tetapi juga pengalaman terdahulu dengan produk juga motivasi dan harapan dasar 

terhadap produk tersebut. 

Gambar 2.2. 

Gambaran Umum Proses Persepsi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber : Solomon dan Bennet (2007:41) 
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Faktor yang dapat dikontrol oleh produsen adalah faktor stimulus, maka dari 

itu sangat penting untuk membuat stimulinya berarti bagi konsumen agar 

menghasilkan persepsi yang positif yang akhirnya menimbulkan niat bertahan yang 

positif juga. Proses terjadinya persepsi pada konsumen dapat di jelaskan dengan 

gambar 2.2. 

Menurut Solomon, Dann & Bennet (2007:41), proses persepsi terjadi 

persepsi melalui tiga tahapan yaitu: 

 Exposure: individu menangkap semua stimulus yang diterima dengan panca 

indera. 

 Attention: stimulus yang diterima tadi disimpan menjadi ingatan. 

 Interpretation: individu mengolah dan menafsirkan ingatan tadi menjadi suatu 

informasi 

 

2.4.  Harapan 

Harapan menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler (2013:35) adalah: 

“Standards or reference points that customers bring into the service experience, 

whereas customer perceptions are subjective assessments of actual service 

experience.” 

 

Ekspektasi/harapan konsumen atas jasa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai 

berikut (Zeithaml/Parasuraman/Berry, 1990:23):  

1. Berita atau info dari mulut ke mulut (word of mouth)  

2. Kebutuhan pribadi (personal needs)  

3. Pengalaman masa lalu (past experience)  

4. Komunikasi eksternal (external communication) 

 

2.5.  Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler & Armstrong (2012:128) Customer satisfaction adalah: 

“A person’s feelings of pleasure or disapoinmment that result from 

comparing a product’s precieved performance (or outcomes) to matches a 

buyer’s expectation”  

 

Berarti kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang berasal dari perbandingan antara harapan dan kinerja dari suatu produk yang 

ditawarkan.  
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Menurut Kotler & Keller (2012:128), konsumen dapat membentuk 

ekspektasi/harapan mereka dari hal-hal sebagai berikut:  

1. Pengalaman pembelian sebelumnya (Past buying experience)  

2. Saran dari teman dan rekan-rekan lainnya (Friends and associates advice)  

3. Infromasi dan janji yang diperikan pemasar dan kompetitornya (Marketers and 

competitors information and promises). 

Menurut Winer (2004:389), konsumen yang puas lebih besar 

kemungkinannya untuk melakukan pembelian ulang dibandingkan dengan yang tidak 

puas. Adapun model dasar dari kepuasan konsumen yang biasa disebut dengan 

konfirmasi atau tanpa konfirmasi terhadap harapan  (expectation confirmation / 

disconfirmation model). Disebut dengan nama ini karena model ini mengasumsikan 

bahwa level kepuasan dari konsumen terhadap produk maupun jasa ditentukan oleh 

seberapa baik kinerja produk tersebut dibandingkan dengan apa yang diharapkan 

oleh konsumen.  

Kepuasan konsumen jasa dipengaruhi oleh pergantian pegawai (staff 

turnover), karena hal ini adalah kuncinya. (Ingram & Jones, 1998). Kunci yang 

dimaksud oleh Ingram dan Jones adalah bahwa jasa sangat bergantung pada pemberi 

jasanya, jadi ketika pemberi jasa diganti maka kepuasan konsumen yang diperoleh 

akan berubah pula.  

Kepuasan konsumen dapat dirumuskan sebagai berikut: 

S= ƒ(E,P) 

Dimana:  

S = Satisfaction (Kepuasan) 

E = Expectation (Harapan) 

P = Perceived Performance (persepsi tentang kinerja yang diterima) 

Berdasarkan rumus tersebut timbul tiga kemungkinan sebagai berikut: 

1. Jika E > P , berarti nilai barang atau jasa yang diterima lebih kecil dari yang 

diharapkan konsumen sehingga menyebabkan konsumen tidak puas. 

2. Jika E = P , berarti nilai barang atau jasa yang diterima oleh konsumen sama 

dengan harapan konsumen sehingga konsumen puas. 
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3. Jika E < P , berarti konsumen memperoleh barang atau jasa yang nilainya lebih 

tinggi daripada harapan mereka sehingga konsumen sangat puas. Kondisi inilah 

yang benar-benar dicari konsumen. 

Sebuah perusahaan tidak bisa hanya memikirkan seberapa besar laba yang 

mereka peroleh, mereka juga perlu memperhatikan kepuasan konsumennya. 

Kepuasan yang diperoleh dari konsumen ini akan membawa pengaruh baik kepada 

perusahaan, seperti: reputasi baik, karena konsumen menyebarkan berita tentang 

kinerja baik perusahaan; konsumen juga dapat menjadi puas terhadap perusahaan dan 

kemudian datang kembali ke perusahaan. Hal ini akan membuat penjualan 

perusahaan naik, dan akhirnya meningkatkan laba perusahaan.  

Menurut Kotler dan Keller (2012:150) Bila  pelanggan sangat puas, ia akan: 

 Menjadi lebih setia 

 Membeli lebih banyak jika perusahaan memperkenalkan produk baru dan 

menyempurnakan produk yang sudah ada 

 Memberikan komentar yang menguntungkan tentang perusahaan dan produknya 

 Kurang memberikan perhatian kepada merek dan iklan dari perusahaan pesaing, 

dan kurang sensitif terhadap harga 

 Memberikan gagasan atau ide mengenai barang atau jasa kepada perusahaan 

 

2.6.  Loyalitas Pelanggan 

Apabila suatu perusahaan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan 

konsumen, maka diharapkan setidaknya konsumen memiliki keinginan untuk 

melakukan pembelian ulang pada perusahaan dan diharapkan akan menjadi 

pelanggan yang loyal. Menurut Griffin (2002:4), ”Loyality is defined as nonrandom 

purchase expressed ove time by some decision making unit.” 

Menurut Reicheld (1996:3-4) :  

“Customer loyalty is earned by consistently delivering superior value. When 

company consistently delivers superior value and wins customer loyalty,  

market share and revenues goes up, and the cost of acquiring and serving 

customers goes down.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa loyalitas lebih 

mengacu kepada wujud perilaku konsumen untuk melakukan pembelian secara terus 

menerus terhadap barang/jasa suatu perusahaan yang dipilih. Loyalitas merupakan 
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perilaku yang cenderung tetap dalam melakukan keputusan pembelian dengan 

mengesampingkan faktor–faktor lain yang berpengaruh. Ketika perusahaan secara 

konsisten memberikan keunggulan atas produk yang diberikan, maka diharapkan 

pelanggan menjadi lebih setia dan mempercayai perusahaan tersebut  

Tahapan loyalitas pelanggan menurut Griffin (2002:35) adalah: 

1. Suspects, 

yaitu semua orang yang akan membeli barang/jasa perusahaan tetapi belum tahu 

apapun mengenai perusahaan dan barang/jasa yang ditawarkan 

2. Prospects, 

yaitu kumpulan orang yang memiliki kebutuhan akan produk/jasa tertentu dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Para prospect ini, telah mengetahui 

keberadaan perusahaan dan barang/jasa yang ditawarkan, meskipun mereka belum 

melakukan pembelian. Sebelumnya, seseorang telah merekomondasikan 

barang/jasa tersebut kepda para prospect. 

3. Disqualified prospects, 

yaitu prospects yang telah mengetahui keberadaan barang/jasa tertentu, tetapi 

tidak mempunyai kebutuhan barang/jasa tersebut atau tidak mempunyai 

kemampuan untuk membeli barang/jasa tersebut. 

4. Frist Time Customers, 

yaitu pelanggan yang membeli untuk pertama kalinya. Pelanggan ini merupakan 

pelanggan yang baru. 

5. Repeat Customers 

yaitu pelanggan yang telah melakukan pembelian suatu produk lebih  dari satu 

kali. Mereka adalah yang melakukan pembelian atas produk yang sama sebanyak 

dua kali, atau membeli dua macam produk yang berbeda dalam dua kesempatan 

yang berbeda pula. 

6. Clients, 

yaitu clients membeli semua barang/jasa yang ditawarkan dan dibutuhkan. 

Pembelian dilakukan secara teratur. Hubungan dengan jenis pelanggan ini sudah 

kuat dan berlangsung lama, yang membuat mereka tidak terpengaruh oleh produk 

pesaing. 
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Pada gambar 2.3. dapat dilihat bahwa terdapat persaingan antara perusahaan 

dengan pesaing dalam memperebutkan konsumen. Konsumen diberikan kesempatan 

untuk memilih sebuah produk sejenis dari berbagai produsen. Setelah konsumen 

mencoba kedua produk sejenis dari produsen yang berbeda, konsumen dapat menilai 

produk mana yang lebih mendekati ekspektasinya. Hasil dari tercapainya ekspektasi 

konsumen adalah peningkatan jumlah konsumsi, pembelian ulang, kesetiaan 

terhadap sebuah merek, dan pembicaraan dari mulut ke mulut yang bersifat positif. 

Gambar 2.3 

Customer Satisfaction Outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hawkisn dan Mothersbaugh (2010:645)  

 

2.6.1.   Keuntungan Memiliki Pelanggan yang Loyal 

Griffin (2002:223) mengemukakan beberapa keuntungan apabila perusahaan 

memiliki pelanggan yang loyal, antara lain : 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran, karena biaya yang dikeluarkan untuk menarik 

pelanggan baru lebih mahal 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi kontrak, dan pemrosesan 

pesanan 

3. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen, karena pergantian konsumen yang 

lebih sedikit 
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4. Dapat meningkatkan penjualan, yang akan memperbesar pangsa pasar perusahaan. 

5. Mendorong word of mouth yang positif tentang perusahaan dan produk/jasa yang 

telah digunakan, dengan asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga berarti mereka 

yang merasa puas. 

6. Mengurangi biaya kegagalan seperti biaya pergantian (switching cost). 

 

2.6.2.   Ukuran Loyalitas Pelanggan 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Bennet dan Rundle-Thiele (2002:193-209) terdapat 

tabel yang dapat digunakan untuk mengukur brand loyalty. 

Di dalam jurnal tersebut terdapat beberapa indikator sebagai pengukuran 

untuk loyalitas konsumen. Berdasarkan tabel inilah penulis mengambil beberapa 

indikator sebagai pengukuran niat bertahan dan niat konsumen merekomendasi 

aplikasi social media LINE dan KakaoTalk. 

 

Tabel 2.1 

A Measure to be Brand Loyal 

 A Measure of Propensity to Be Brand Loyal 

X1 I would rather stick with a brand i usually buy than try something I 

am  or very sure of. 

X2 If I like a brand, I rarely switch from it just to try something diffrent. 

X3 I rarely introduce new brands and products to my colleagues. 

X4 I rarely take chances by buying unfamiliar brands even  if it means 

sacrificing variety. 

X5 I buy the same brands even if they only average. 

X6 I would rather wait for others to try a new brand than try it myself 

X7 I would rather stick to well-known brands when purchasing directory 

advertising. 

Sumber: Bennet and Rundle-Thiele  (2002:193-209) 

 

2.6.3.   Karakteristik Pelanggan Yang Loyal 

Pelanggan yang loyal merupakan asset penting bagi perusahaan. Menurut Kotler dan 

Keller (2006:57), Pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Pelanggan yang melakukan pembelian ulang secara teratur (Repeat purchase) 

2. Pelanggan yang membeli untuk produk yang lain di tempat yang sama (Retention) 

3. Pelanggan yang mereferensikan kepada orang lain (Referalls) 

4. Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah. 
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2.7. Niat Bertahan (Retention) 

Menurut Hawkins dan Motherbaugh (2010:641) 

“Brand loyalty is defined as a biased (i.e., nonrandom) behavioral response 

expressed over time by a decision-making unit with respect to one or more 

alternative brands out of a set of such brands that is a funcion of 

psychological (decisions-making, evaluative) process.” 

 

Hawkins dan Mothersbaugh menerangkan bahwa brand loyality didefinisikan 

sebagai respon dan perilaku pembelian yang dinyatakan dari waktu ke waktu oleh 

sebuah unit pengambilan keputusan sehubungan dengan satu atau lebih alternatif 

merek. Hal ini berarti loyalitas pelanggan erat kaitannya dengan keinginan konsumen 

untuk bertahan sehubungan dengan terdapatnya berbagai pilihan produk–produk 

yang sejenis. 

Menurut  Solomon (2011:346):  

“Much of the effort we put into a purchase decision occurs at the stage 

where we have to put the pedal to the metal and actually choose a product 

from several alternatives. This may not be easy-modern consumer society 

abounds with choices. In some cases, there may be literally hundreds of 

different brands or different variations of the same brand.” 

Banyak tindakan–tindakan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Pengambilan keputusan dilakukan atas dasar pertimbangan matang atas produk dari 

beberapa alternatif, karena di dalam beberapa kasus, secara harfiah terdapat ratusan 

merek yang berbeda atau variasi yang berbeda dari merek yang sama. Oleh karena 

itu, kemampuan perusahaan untuk tetap meningkatkan keinginan konsumennya 

untuk bertahan dari produk pesaing sangatlah penting. 

Menurut Schiffman, Kanuk, & Wisenblit (2010:235) terdapat empat jenis loyalitas : 

1. No Loyality 

2. Covetous Loyality 

3. Inertia Loyality 

4. Premium Loyality 

Menurut Schiffman, Kanuk, dan Wisebilt (2010:235)“Premium loyality 

represents trully brand-loyal consumer who have a strong commitment to the brand, 

are less likely to switch to other brand in spite of the persuasive promotional efforts 
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of competitors, and may even go out of their way to obtain the strongly preferred 

brand”. 

 

Dari beberapa jenis loyalitas yang disebutkan diatas, niat bertahan  terdapat pada 

jenis loyalitas premium loyality. 

 

2.8.  Niat Referensial 

Jika perusahaan berhasil mengkomunikasikan produknya melalui atribut social 

media kepada konsumen sehingga hal tersebut mampu memunculkan keingintahuan 

konsumen akan suatu produk. Langkah selanjutnya yang mungkin akan dilakukan 

oleh konsumen adalah mencoba produk tersebut. Jika produk tersebut sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, pada akhirnya konsumen mau untuk melakukan 

pembelian.  Apabila konsumen puas dengan produk pilihannya, mereka diharapkan 

bersedia melakukan pembelian ulang atau mau merekomendasikan kepada orang 

lain. 

Kepuasan konsumen merupakan salah satu sikap yang dapat menimbulkan 

niat beli ulang atau niat untuk merekomendasikan atau mereferensialkan. Niat 

referensial menggambarkan perilaku seseorang yang selalu memberi rekomendasi 

atau mereferensikan suatu produk tertentu kepada orang lain (Ferdinand:2002, yang 

dikutip oleh Shelly Rahma,2011) 

Tabel 2.2 

Kumpulan Indikator Niat Rekomendasi 

Tahun Pengarang  Judul Elemen Niat Rekomendasi 

2008 Wu & Lo The influance of 

corebrand attitude 

and consumer 

perception on 

purchase intention 

towards extended 

product 

1. Will recomended friends 

to purchase 

2. Will recomended friends 

to purchase even higher 

prices 

2009 Theodorankis, 

Koustelios, 

Robinson, 

Barlas 

Moderating role of 

team identification on 

the relationship 

between service 

quality and 

repurchase intention 

How are you consider (name 

team) as your first choise 

when attending games in the 

future 

2002 Ferdinand Structural Equation 

Modeling Dalam 

Penelitian Manajemen 

Niat referensial: niat ini 

menggambarkan perilaku 

seseorang yang selalu 
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memberi rekomendasi atau 

referensi tentan produk 

tertentu kepada orang lain 

2010 Hume & Mort The consecuance of 

appraisal emotion , 

service quality, 

perceived value, and 

customer satisfaction 

on repurchase intent 

in the performing art 

1. The probability i would 

see another performance 

at this vanue again. 

2. The probability i would 

choose the performing 

arts over other forms of 

entertainment 

3. The probability i would 

choose to spend my 

entertainment budget on 

the performing art 

2007 Olaru, 

Purchase, 

Peterson 

From Customer Value 

to Repurchase 

Intentions and 

Recomendation 

Re-purchase attention are 

positivly related to 

recomendation to others 

2008 Lewin & 

Jonston 

The Impact of 

Supplier Downsizing 

on Performance, 

Satisfaction overtime, 

and Purchase 

Attention 

1. Our first choice 

among similar 

supplier 

2. We prefer this 

supplier over others 

Sumber : Ferdinand,2002, yang dikutip oleh shelly rahma,2011 


