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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 
2.1 Manajemen Pemasaran 

 Manajemen dapat dipahami secara sederhana maupun lingkup yang lebih 

kompleks pada organisasi. Sarinah dan Mardalena (2017: 1) mendefinisikan 

manajemen sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja 

bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Menurut Hasibuan 

(2013: 5) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Menurut Yunus (2016: 2) 

manajemen adalah suatu keadaan yang terdiri dair proses yang mengarah kepada 

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dimana 

masing-masing prosesnya bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan.  

 Sedangkan pemasaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menarik 

pelanggan dan menjadi ujung tombak pada setiap perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena ruang lingkup pemasaran sangat luas karena berhubungan secara langsung 

dengan berbagai aspek. Pemasaran dalam buku Haryanto (2014: 21) dibagi menjadi 

dua bagian yaitu pemasaran transaksional yang merujuk pada buku Kotler yang 

berjudul Marketing Managemet dan pemasaran relasional, teori pemasaran yang 

dikembangkan oleh Haryanto dan Wirdamulia dengan konsepnya yaitu NICE 

(networking, interaction, common interest dan experience). Pada pemasaran jenis 



21 
 

transaksional fokusnya adalah pada consumer goods, yang fokus kepada pemasaran 

masal dan pemasaran produk-produk yang standar. Sedangkan pada pemasaran 

relasional, pendekatannya adalah jaringan yang kuat networking), interaksi personal 

yang menawarkan nilai tidak hanya sekedar harga (interaction dan common 

personal), dan juga pelayanan yang mengiringinya (experience).  

Menurut Kotler dan Keller (2016: 5) pemasaran adalah: 

“Organization function and a set processes for creating 

communicating, and delivering value to customers and for managing 

customer relationship in ways that benefit the organization and it 

stakeholders.” 

 

 Artinya adalah sebuah fungsi organisasi dan kumpulan proses untuk 

menimbulkan komunikasi dan memberikan value kepada pelanggan dan mengelola 

hubungan dengan pelanggan dengan tujuan memberikan keuntungan bagi organisasi 

dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan organisasi. Menurut Hurriyati 

(2015: 42) pemasaran merupakan penghubung antara organisasi dengan 

konsumennya. Peran penghubung ini akan berhasil bila upaya pemasaran dipusatkan 

perhatiannya bagi kepentingan konsumen. Definisi pemasaran dari Fahmi (2014: 5) 

adalah proses sosial juga manajerial dimana individu atau organisasi memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan jika manajemen pemasaran 

mempunyai pengertian sebagai pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dalam 

rangka untuk menyampaikan nilai produk perusahaan kepada pelanggan dimana 
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pelanggan tersebut akan menukarkan sejumlah uang kepada perusahaan untuk 

mendapatkan manfaat yang diharapkan. 

 

2.2 Bauran Pemasaran 

 Bauran pemasaran adalah salah satu komponen kunci pemasaran yang 

bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bauran pemasaran yang 

tepat maka akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, sedangkan 

bauran pemasaran yang tidak tepat atau implementasi bauran pemasaran buruk maka 

akan menimbulkan masalah yang akan menganggu hubungan antara perusahaan 

dengan pelanggan. Bauran pemasaran adalah salah satu komponen kunci pemasaran 

yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Bauran pemasaran 

yang tepat maka akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, 

sedangkan bauran pemasaran yang tidak tepat atau implementasi bauran pemasaran 

buruk maka akan menimbulkan masalah yang akan menganggu hubungan antara 

perusahaan dengan pelanggan.  

 Bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2017: 79) adalah 

serangkaian usaha untuk menciptakan nilai kepada pelanggan dan membangun 

hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Sedangkan bauran pemasaran 

menurut Zeithaml and Bitner (Hurriyati, 2015: 15) adalah:  

“Elements an organization control that can be used to satisfy or communicate 

with customer”. 

 

 Bauran pemasaran merupakan langkah yang digunakan untuk memenuhi 
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kebutuhan pelanggan dan tujuan perusahaan (Isoraite, 2016: 25). Menurut Kotler dan 

Keller (2016: 47) bauran pemasaran adalah berbagai macam aktivitas pemasaran 

dalam menggunakan berbagai alat pemasaran untuk mendapatkan pelanggan. 

Berdasarkan teori-teori di atas dapat dikatakan bahwa bauran pemasaran adalah 

seperangkat alat pemasaran yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam rangka 

melakukan komunikasi dengan pelanggan dan memuaskan pelanggan. 

 Istilah bauran pemasaran (marketing mix) pertama kali oleh Neil Borden yang 

kemudian dikembangkan menjadi konsep 4P pada tahun 1960 oleh Jerome McCharty 

menjadi product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi). 

Konsep pemasaran kemudian dikembangkan lagi oleh Kotler dan mengenalkannya 

dengan pemasaran transaksional yang berfokus kepada consumer goods. Namun pada 

perkembangannya, konsep mengenai pemasaran transaksional tidak lengkap dalam 

menganalisis aspek bisnis yang lain sehingga para akademisi seperti Gummerson dan 

Cristophers, dkk pada tahun tahun 1991 memberikan beberapa tambahan elemen baru 

pada bauran pemasaran yaitu orang (people), proses (process) dan bukti fisik 

(physical evidence).  

 

2.2.1 Produk 

 Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar (Hurriyati, 2015: 50). Menurut Fuad 

(2013: 3) produk adalah kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan 
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kepada pasar sasaran. Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat diartikan bahwa 

produk dapat berupa barang atau jasa, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau 

keinginan pelanggan dan memberikan nilai dan manfaat kepada pelanggan. Kotler 

dan Keller (2016: 390) mengklasifikasikan manfaat produk ke dalam beberapa 

tingkatan, yaitu: 

a. Core benefit: jasa atau manfaat yang pelanggan benar-benar beli. 

b. Basic product: pihak penjual harus mengubah hal core benefit ke dalam 

produk dasar (basic product) 

c. Expected product: serangkaian atribut dan hal yang pembeli harapkan ketika 

membeli suatu produk. 

d. Augmented product: pihak penjual harus memberikan nilai tambah pada 

produk yang melebihi harapan pelanggan. 

e. Potential product: mengidentifikasikan produk yang memberikan nilai 

tambah pelanggan pada jangka mendatang. 

 Pada kamar Apartemen, maka produk yang dimaksud adalah terkait dengan 

fasilitas utama yang berkaitan dengan kamar Apartemen. Elemen-elemen pada 

fasilitas fisik meliputi luas apartemen, peralatan, dan perlengkapan (Hurriyati, 2015: 

72). Selain itu, indikator lain yang harus diperhatikan terhadap poin fasilitas fisik 

adalah ventilasi (Salleh, Zoher, Mahayuddin, dan Abdul, 2015: 586). Ventilasi dalam 

fasilitas fisik perumahan atau apartemen berkaitan dengan cukup atau tidaknya 

cahaya masuk ke dalam ruangan atau kamar dan sirkulasi udara. Kurangnya cahaya 

mempengaruhi kesehatan penghuni rumah karena dapat kekurangan vitamin D dan 
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ruangan menjadi lembab. Sedangkan sirkulasi udara yang tidak memadai membuat 

udara dalam ruangan menjadi tidak segar karena kurang lancarnya sirkulasi udara. 

Salleh, Zoher, Mahayuddin, dan Abdul (2015: 586) menambahkan fasilitas fisik 

utama terkait kamar lain yang dapat memberikan pertimbangan bagi pelanggan 

adalah ketersediaan air, dan listrik. Selain, hal lain yang menjadi indikator dari 

pemilihan tempat tinggal adalah adanya private bathroom dan private kitchen 

(Walder dan He, 2014: 86). 

 Adapun perbandingan dimensi atau indikator terhadap variabel produk di atas 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 2.5 Perbandingan Dimensi Produk 

Sumber Dimensi 

Hurriyati (2015: 72) 1. Luas kamar apartemen 

2. Perlengkapan 

3. Peralatan 

Salleh, Zoher, Mahayuddin, dan Abdul, 

2015: 586) 

1. Ventilasi 

2. Ketersediaan listrik 

3. Ketersediaan air 

Walder dan He (2014: 86) 1. Private Bathroom 

2. Private Kitchen 

Peneliti 1. Luas kamar apartemen. 

2. Ventilasi: berpengaruh terhadap 

sirkulasi udara dan sinar matahari yang 

masuk. 

3. Ketersediaan air: volume air dan 

kebersihan air. 

4. Ketersediaan listrik: tidak sering 

mengalami gangguan pemutusan. 

5. Private bathroom: kamar mandi 

bagus. 

6. Private kitchen: dapur yang 

memadai. 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian terhadap dimensi 

produk mungkin dapat berbeda tergantung ekspektasi penghuni berdasarkan 

pengorbanan yang dilakukan. Namun secara umum produk pada Apartemen berkaitan 
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dengan luas kamar apartemen, ventilasi, air, listrik, ketersediaan listtrik, ketersediaan 

air, adanya kamar mandi pribadi, dan adanya dapur pribadi.  

 

2.2.2 Harga 

 Penentuan harga sangat penting ketika menawarkan jasa kepada pelanggan 

sebab keputusan penentuan harga sangat menentukan pendapatan suatu perusahaan. 

Pelanggan tidak akan bersedia membeli suatu produk jika harga yang dibayarkan oleh 

pelanggan lebih besar daripada manfaat yang didapatkan, dan pelanggan akan 

bersedia membeli suatu produk jika harga yang dibayarkan oleh pelaggan lebih kecil 

dari manfaat yang didapatkan.   

 Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan dan biaya (Kotler dan Keller, 2016: 47). Sedangkan Riyadi (2013: 50) 

mengatakan harga adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk, atau 

jumlah dari nilai yang ditukar pelanggan atas manfaat-manfaat karena memiliki atau 

menggunakan produk tersebut. Menurut Fuad (2013: 3) harga adalah sejumlah uang 

yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh suatu produk. Berdasarkan 

teori tersebut dapat disimpulkan jika harga adalah suatu pengorbanan yang harus 

dikeluarkan oleh pelanggan dalam bentuk uang untuk memperoleh nilai dan manfaat 

dari suatu produk. Kotler dan Keller (2016: 47) menjelaskan terdapat beberapa 

metode penetapan harga yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan, metode 

penetapan harga berbasis biaya, metode penetapan harga berbasis laba, dan metode 

penetapan harga berbasis persaingan. 
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 Sebelum perusahaan membuat harga, maka ada beberapa hal prinsip-prinsip 

yang harus diketahui, yaitu (Hurriyati, 2015: 52): 

a. Perusahan harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menetapkan 

harga seperti tujuan penetapan harga, tentukan tingkat permintaan, 

perkiraan biaya, menganalisis harga yang ditawarkan pesaing, metode 

penetapan harga, dan menentukan harga akhir. 

b. Perusahaan tidak harus selalu mencapai profit maksimum dengan 

penetapan harga maksimum. 

c. Memahami seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. 

d. Mengetahui berbagai jenis biaya. 

e. Harga pesaing diketahui. 

f. Variasi penetapan harga. 

 Indikator yang dilihat pelanggan ketika perusahaan menetapkan harga bagi 

jasanya adalah (Hurriyati, 2015: 52): 

a. Harga psikologis: harga yang ditawarkan apakah memberikan efek 

psikologis kepada pelanggan (terlalu mahal, murah, atau sesuai). 

b. Harga yang dibayar sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Manfaat-

manfaat tersebut adalah: 

i) Functional value: “this type of value is what an offer does”, yang 

mempunyai arti apakah produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

sesuai dengan manfaat yang dibutuhkan oleh pelanggan 
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ii) Emotional value: “the extenct to which a product allows 

consumers to express themselves or feel better”, yang mempunyai 

arti bahwa penggunaan terhadap produk tertentu dapat 

mengekspresikan identitasnya dalam masyarakat, menunjukkan 

kebanggaannya, dan lebih baik jika menggunakan produk tersebut. 

iii) Social value: “the extent to which owning a product or engaging in 

a service allows the consumer to connect with others”, yang 

mempunyai arti bahwa penggunaan produk tersebut dapat 

menghubungkan pelanggan dengan pelanggan yang lain.  

c. Harga yang dibayar sesuai dengan ekspektasi yang dipenuhi 

 

2.2.3 Tempat 

 Tempat adalah lingkungan dimana dan bagaimana jasa akan diserahkan, 

sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa. Keputusan pemilihan akan lokasi 

penyerahan jasa sangat penting bagi perusahaan untuk mendapatkan pelanggan. 

Riyadi (2013: 51) menyebutkan tempat dengan saluran distribusi. Artinya, lokasi 

yang diperuntukkan untuk menyalurkan produk tertentu kepada pelanggan. Menurut 

Hurriyati (2015: 55) tempat adalah lokasi pelayanan yang akan digunakan melibatkan 

pertimbangan lokasi penyerahan jasa kepada pelanggan. Tempat yang baik maka 

akan mempunyai ciri-ciri good visibility, easy access, convenience, curb side appeal, 
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dan parking (Rachmawati, 2013: 5). Tempat yang dimaksud pada penelitian ini 

berkaitan dengan Apartemen Transit Rancaekek. 

Pertimbangan yang harus dilakukan dalam pemilihan sebuah lokasi adalah (Hurriyati, 

2015: 56): 

a. Apa yang diperlukan oleh pasar? Bila jasa tidak tersedia di suatu lokasi 

yang nyaman pembelian jasa akan terhambat. 

b. Kecenderungan apa yang ada di dalam sektor aktivitas jasa dimana 

organisasi jasa beroperasi? Apakah persaingan dapat memasuki pasar? 

c. Sejauh mana kefleksibelan jasa? Apakah jasa itu berorientasi teknologi 

atau orang dan sejauh mana kefleksibelannya terpengaruh oleh lokasi? 

d. Apakah organisasi mempunyai kewajiban untuk menempatkan jasa di 

suatu lokasi yang nyaman? 

e. Apakah sistem prosedur dan teknologi baru dapat dipakai untuk mengatasi 

kelemahan keputusan lokasi yang lama? 

f. Sejauh mana kepentingan jasa pelengkap terhadap keputusan lokasi? 

g. Apakah lokasi organisasi sejenis mempengaruhi keputusan lokasi? 

 Menurut Hurriyati (2015: 57), indikator pemilihan tempat yang baik harus 

mempertimbangkan: 

a. Akses: lokasi mampu dijangkau dengan kendaraan dan kepada jalan raya. 

Banyaknya kendaraan dan jarak yang dekat dengan jalan raya utama dapat 

menjadi pertimbangan untuk pelanggan ketika menyewa. 
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b. Visibilitas: lokasi dapat dengan mudah dilihat dan ditemukan. Lokasi 

yang mudah ditemukan dan gedung yang mempunyai ciri khas sehingga 

dapat dengan mudah dikenal dapat memberikan nilai kepada pelanggan. 

c. Lalu lintas: pertimbangan pelanggan terhadap situasi lalu lintas. Lalu 

lintas yang terlalu padat kepada lokasi dapat menurunkan nilai pelanggan.  

   

2.2.4 Promosi 

 Promosi adalah hal yang penting. Perusahaan yang mempunyai jasa yang 

menarik dengan harga yang kompetitif namun tanpa adanya promosi, pelanggan tidak 

akan mengetahui produk perusahaan tersebut sehingga pelanggan tidak akan membeli 

produk perusahaan. Maka jasa yang menarik dan harga yang kompetitif yang 

ditawarkan oleh perusahaan akan menjadi percuma. Tujuan dari promosi adalah 

meningkatkan awareness meningkatkan persepsi pelanggan, menarik pembeli 

pertama, mencapai persentase yang lebih tinggi untuk pelanggan yang berulang, dan 

menciptakan loyalitas merek.  

 Kotler dan Armstrong (2017: 394) mengatakan promosi adalah alat-alat 

pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dalam mendapatkan pelanggan, 

mengkomunikasikan nilai pelanggan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. 

Lebih lanjut Kotler dan Armstrong mendefinisikan promosi sebagai komunikasi 

pemasaran. Menurut Hurriyati (2015: 57) promosi adalah suatu bentuk komunikasi 

pemasaran, yang merupakan aktivitas pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, mengingatkan 
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pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan 

loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut 

Haryanto (2014: 43) promosi adalah kegiatan untuk memilih media beriklan yang 

tepat sampai kepada menentukan konten pesan bagi pasar yang akan dituju. Promosi 

merupakan suatu alat yang dapat membantu menyebarkan informasi dan 

mempengaruhi keputusan pembelian dari pelanggan (Isoraite, 2016: 36). Berikut ini 

adalah perbandingan definisi promosi dari para ahli dan peneliti: 

Tabel 2.6 Definisi Promosi 

Sumber Definisi 

Haryanto (2014) Kegiatan untuk memilih media beriklan yang tepat 

sampai kepada menentukan konten pesan bagi pasar 

yang akan dituju 

Hurriyati (2015) Suatu bentuk komunikasi pemasaran, yang merupakan 

aktivitas pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang 

berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk, mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan 

Isoraite (2016) Suatu alat yang dapat membantu menyebarkan 

informasi dan mempengaruhi keputusan pembelian 

dari pelanggan 

Kotler dan Armstrong 

(2017) 

Alat-alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan 

dalam mendapatkan pelanggan, mengkomunikasikan 

nilai pelanggan, dan membangun hubungan dengan 

pelanggan 

Peneliti Suatu aktivitas yang bertujuan untuk menyebarkan 

informasi mengenai keunggulan Apartemen Transit 

Rancaekek kepada pelanggan serta meningkatkan 

hubungan dengan pelanggan. 
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 Tujuan promosi menurut Hurriyati (2015: 58) adalah sebagai berikut: 

a. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. 

b. Membujuk pelanggan sasaran untuk membentuk proposisi atas merek, 

mengalihkan pilihan merek, mengubah persepsi atas produk, dan mendorong 

pembelian saat itu. 

c. Mengingatkan pelanggan bahwa produk tersebut penting, ada, dan dijual pada 

tempat-tempat tertentu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Kebijakan promosi yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan dengan 

personal selling, mass selling, promosi penjualan, public relation, dan direct 

marketing (Hurriyati, 2015: 58-61). Sedangkan dalam Kotler dan Armstrong (2017: 

394) promosi dapat dilakukan dengan cara beriklan (advertising), promosi penjualan 

(sales promotion), penjualan individu (personal selling), hubungan masyarakat 

(public relations), pemasaran langsung dan digital (direct and digital marketing). 

Setiap perusahaan dapat melakukan semua strategi promosi di atas ataupun sebagian 

tergantung dari kebijakan yang diambil oleh perusahaan, dengan catatan perusahaan 

mampu menyampaikan pesan dan dapat menjangkau pelaggan yang menjadi sasaran.  

Dimensi promosi terdiri dari 5 hal menurut Kotler dan Keller (2016: 582), yaitu: 

a. Periklanan: presentasi non personal dan promosi daripada ide, barang, atau 

jasa oleh sponsor tertentu. Periklanan dapat dilakukan melalui siaran 

televisi atau radio, menjadi sponsor, membayar iklan di media sosial, print 

atau online. Semakin sering iklan dilakukan, akan semakin kuat ingatan 

pelanggan terhadap produk perusahaan. Namun, tingkat intensitas saja 
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tidak cukup dimana iklan yang baik adalah iklan yang mampu 

mendapatkan banyak pelanggan dengan strategi pemilihan waktu yang 

tepat, pemilihan media, pemilihan kalimat, dan lain sebagainya.  

b. Promosi penjualan: sebuah insentif jangka pendek untuk meyakinkan atau 

mengajak pelanggan untuk membeli. Promosi penjualan sebaiknya hanya 

dilakukan pada jangka pendek dan tidak efektif dilakukan dalam jangka 

panjang. Promosi penjualan bertujuan untuk meyakinkan pelanggan 

dengan teknik-teknik yang menarik. Promosi penjualan dapat dilakukan 

dengan cara memberikan diskon, kupon dengan minimal pembayaran 

tertentu, ataupun memberikan tester gratis kepada pelanggan. 

c. Penjualan individu: interaksi personal antara tenaga penjualan perusahaan 

denga pelanggan dengan tujuan memperoleh pelanggan, menghasilkan 

penjualan, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Penjualan 

individu dilakukan dengan interaksi antar dua orang atau lebih sehingga 

setiap pihak dapat melakukan observasi kebutuhan dan secara cepat dapat 

dengan langsung membuat keputusan. Contoh dari penjualan individu 

adalah presentasi, menjalin kemitraan, MoU, roadshow dan lain 

sebagainya. 

d. Hubungan masyarakat: membandung hubungan yang baik dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dengan membangun citra 

perusahaan dan bertugas mengatasi berbagai rumor yang tidak baik 

berkenaan dengan pelanggan. 
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e. Pemasaran langsung dan digital: mempromosikan secara langsung kepada 

pelanggan yang sudah menjadi target untuk membangun hubungan jangka 

panjang.  

 

2.2.5 Orang 

 Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Semua pelaku tersebut adalah 

pegawai perusahaan yang  memberikan pelayanan kepada pelanggan (Hurriyati, 

2015: 62). Pegawai perusahaan yang dikhususkan adalah pegawai yang melakukan 

interaksi langsung dengan pelanggan. Pelanggan akan menilai baik atau buruknya 

organisasi tergantung dari pelayanan dari karyawan garis depan. Karyawan yang baik 

adalah karyawan yang mampu melayani pelanggan dengan cepat, ramah, teliti, dan 

akurat. Selain itu, komentar dari pelanggan lain yang telah membeli produk suatu 

perusahaan mempengaruhi persepsi pelanggan lain ketika membeli Apartemen 

Transit Rancaekek. Indikator dari orang menurut Hurriyati (2015: 63) jika karyawan 

mampu memberikan pelayanan yang baik, cepat, ramah, dan teliti. Indikator orang 

terkait dengan pemberian pelayanan seperti yang dikatakan oleh Alipour, Pour, dan 

Darbahaniha (2018: 25) bahwa indikator dari orang adalah willingness to service dan 

rapid response atau tingkat keinginan melayani pelanggan dan kecepatan respon 

karyawan. 
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2.2.6 Proses 

 Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang 

digunakan untuk menyampaikan jasa (Hurriyati, 2015: 64). Proses ini meliputi sistem 

penyerahan jasa dari perusahaan kepada pelanggan. Proses dalam jasa merupakan 

faktor utama dalam bauran pemaaran jasa seperti pelanggan jasa akan sering 

merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa sendiri. Selain itu, 

keputusan dalam manajemen operasi adalah sangat penting untuk suksesnya 

pemasaran jasa. Menurut Hurriyati (2015: 65) indikator proses meliputi prosedur-

prosedur dan aktivitas-aktivitas dengan apa produk disalurkan kepada pelanggan. 

Segala prosedur, aktivitas, jadwal, mekanisme, aktivitas, atau rutinitas yang diberikan 

oleh Apartemen Transit Rancaekek harus membuat pelanggan nyaman dan tidak 

banyak menghabiskan banyak waktu pelanggan. Kepuasan pelanggan akan timbul 

jika proses pelayanan tersebut akan mampu memenuhi keinginan pelanggan. Alipour, 

Pour, dan Darbahaniha (2018: 25) bahwa indikator dari proses adalah prosedur yang 

memberikan kenyamanan dan sangat mudah bagi pelanggan.  

 

2.2.7 Bukti Fisik 

 Bukti fisik dapat disebut juga sebagai fasilitas materil karena fasilitas ini 

dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi suatu usaha dan biasanya 

diperlukan sebelum suatu kegiatan berlangsung (Riyadi, 2013: 51). Sarana fisik 

adalah suatu hal yang secara nyata mempengaruhi keputusan pelanggan untuk 

membeli dan menggunakan jasa yang ditawarkan (Hurriyati, 2015: 64). Menurut 



37 
 

Muhyidin (2015: 4), bukti fisik yang dimaksud adalah sebagai servicescape yang 

bersifat sebagai pendukung dari positioning dan citra merek perusahaan atau produk 

perusahaan. Produk utama yang terkait dengan Apartemen Transit Rancaekek tentu 

adalah kamar dengan segala fasilitas utamanya. Selain, kamar tentu pelanggan akan 

mempertimbangkan faktor lainnya. Salleh, Zoher, Mahayuddin, dan Abdul (2015: 

586) menambahkan fasilitas fisik pendukung yang dapat memberikan pertimbangan 

bagi pelanggan adalah tempat parkir, dan ruang terbuka hjau. Alipour, Pour, dan 

Darbahaniha (2018: 25) bahwa indikator dari bukti fisik adalah pelayanan yang 

menerapkan teknologi dan infrastruktur yang modern. 

 

2.3 Minat Menyewa Pelanggan (Penghuni) Apartemen Transit 

 Membeli berarti melakukan konsumsi atau mengurangi dari nilai suatu produk 

dan dalam hal ini yang dimaksud dengan membeli adalah menyewa Apartemen 

Transit dengan masa kontrak 1 tahun dan dapat diperjanjang per tahun dan maksimal 

masa penyewaaan adalah selama 3 tahun. Minat pembelian merupakan hasil evaluasi 

pelanggan terhadap suatu produk, apakah ingin membeli atau tidak (Saleem, dkk, 

2015: 23). Sedangkan pada Hidayat dan Diwasari (2013: 145) disebutkan favorable 

atau unfavorable way, atau artinya suka atau tidak suka. Minat pembelian pelanggan 

dapat mencerminkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan sebelum 

melakukan pembelian pertama. Menurut Rambi (2015: 919) minat pembelian adalah 

langkah sebelum dilakukannya pembelian aktual dimana peluang terjadinya 

pembelian aktual dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya minat membeli. 
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Dari pembahasan mengenai definisi minat pembelian di atas, peneliti merangkum 

bahwa nilai pelanggan adalah adalah: 

 

Tabel 2.7 Definisi Minat Menyewa 

Sumber Definisi 

Hidayat dan Diwasari (2013: 145) Favorable atau unfavorable way, atau 

artinya suka atau tidak suka 

Rambi (2015: 919)  Langkah sebelum dilakukannya 

pembelian aktual 

Salem, dkk (2015: 23) Hasil evaluasi pelanggan terhadap suatu 

produk, apakah ingin membeli atau 

tidak 

Peneliti Tinggi atau rendahnya respon 

emosional untuk melakukan 

penyewaaan 

            

 Minat membeli (menyewa) terbentuk dari perasaan dari kebutuhan akan 

produk tersebut. Setelah mengetahui apa yang ingin dibeli (disewa), maka akan 

terjadi proses keputusan pembelian yang dimulai dari awal pengenalan akan 

kebutuhan, hingga mempengaruhi keputusannya, yaitu (Kotler dan Keller, 2016: 

195): 

a. Pengenalan masalah 
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 Pada tahap pelanggan akan mempunyai kebutuhan atau keinginan yang 

harus dipenuhi dan membutuhkan produk tersebut sebagai pemenuhan 

kebutuhan atau keinginan mereka. 

b. Pencarian informasi 

 Pada tahap ini pelanggan akan berusaha memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri, namun jika mereka tidak sanggup, maka pelanggan tersebut akan 

mencari informasi entitas yang mampu memenuhi kebutuhan atau 

keinginan mereka, dimulai dari lingkungan terdekat dan pada zaman 

teknologi seperti ini, pelanggan akan mengaksesnya melalui internet atau 

media sosial. 

c. Evaluasi alternatif 

 Pada proses pencarian tersebut, maka pelanggan akan memperhitungkan 

berbagai variabel seperti bauran pemasaran, untuk menentukan entitas 

mana yang terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan 

mereka. Sekalipun terdapat entitas yang mampu memenuhi kebutuhan 

mereka, namun jika pelanggan merasa terlalu sulit untuk diraih, maka 

pelanggan akan menunda untuk melakukan pembelian, sekalipun hal 

tersebut kebutuhan mereka, kecuali kebutuhan tersebut mendesak dan 

harus dipenuhi. 

d. Keputusan pembelian 

 Keputusan pembelian dapat terwujud, jika pelanggan menemukan entitas 

yang cocok bagi pelanggan setelah menentukan berbagai variabel. 
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e. Evaluasi pasca pembelian 

 Jika pelanggan sudah memutuskan melakukan pembelian, maka 

pelanggan tersebut akan melihat dana yang dipunya, jika dana tersebut 

mencukupi maka pelanggan tersebut akan membeli. Jika produk yang 

ditawarkan oleh entitas tersebut mampu memberikan kepuasan, maka 

pelanggan tersebut akan membeli produk tersebut kembali, namun jika 

tidak memberikan kepuasan, maka pelanggan tersebut tidak akan 

membeli produk tersebut kembali.  

 

Gambar 2.9 Model Perilaku Pembelian Pelanggan Kotler dan Keller 

Sumber: Kotler dan Keller (2016: 195) 

 Keinginan membeli (menyewa) pelanggan dapat terjadi dari tahap pengenalan 

masalah atau kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi hingga sebelum kepada 

pembelian. Pelanggan akan melakukan pembelian setelah melakukan pencarian 

informasi dan melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif produk yang ada. 

Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembelian dan melakukan evaluasi terhadap 
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pembelian tersebut. Jika pelanggan merasa pembelian tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan mereka dan mereka puas terhadap produk tersebut, maka pelanggan 

tersebut akan melakukan pembelian kembali. 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Varga, Dlacic, dan Vujicic (2014: 233) 

indikator dari minat membeli adalah willingness to buy. Sedangkan pada penelitian 

Zhang, dkk (2017: 6) menyebutkan indikator dari minat membeli adalah minat untuk 

menggunakan dan minat untuk merekomendasikan. Indikator-indikator dari minat 

melakukan pembelian menurut Porral dan Mangin (2017: 91) adalah: 

a. The possibility that consumers will plan to purchase = kemungkinan 

konsumen untuk merencanakan membeli 

b. The consumer tendency to purchase routinely = kecenderungan pelanggan 

untuk membeli secara rutin 

 Perusahaan harus menciptakan produk yang berkualitas agar pelanggan 

memiliki keinginan yang tinggi untuk membeli produk tersebut, kebutuhan dan 

keinginannya terpuaskan, dan akan selalu menggunakan jasa perusahaan jika 

membutuhkan. Perbandingan dimensi pada variabel minat membeli (menyewa) 

pelanggan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada elaborasi berikut ini: 
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Tabel 2.8 Perbandingan Indikator Minat Menyewa  

Sumber Dimensi 

Varga, Dlacic, dan Vujicic (2014: 233) Willingness to buy 

Zhang, dkk (2017: 6) Minat untuk menggunakan dan minat 

untuk merekomendasikan 

Porral dan Mangin (2017: 91) 1. The possibility that consumers 

will plan to purchase = kemungkinan 

konsumen untuk merencanakan 

membeli 

2. The consumer tendency to 

purchase routinely = kecenderungan 

pelanggan untuk membeli secara rutin 

Peneliti 1. Hasrat melakukan penyewaan 

2. Minat untuk menyewa produk 

pada tempat ini dibandingkan pada 

tempat lain. 

3. Minat untuk merekomendasikan 

   

2.2 Hubungan Bauran Pemasaran dengan Minat Menyewa 

 Penyusunan penelitian ini didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

mengenai hubungan antara bauran pemasaran dengan minat menyewa: 
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Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu Terkait Bauran Pemasaran Terhadap Minat 

Menyewa 

Sumber Hasil Penelitian 

Wantini, Martono, dan 

Hindrayani (2013) 

Bauran pemasaran berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan pembelian emping mlinjo. 

Hia (2013) 

Produk, harga, tempat dan promosi berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

pelanggan.  

Kusumawati, Oswari, 

Utomo, dan Kumar 

(2014) 

Berdasarkan pengujian didapatkan hasil bahwa 

semua variabel dalam bauran pemasaran 

berpengaruh terhadap minat membeli musik 

digital, namun yang signifikan hanya harga. 

Muhyidin (2015) 

Tidak seluruh variabel marketing mix memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

calon mahasiswa untuk memilih perguruan 

tinggi swasta di Jawa Barat. Variabel yang tidak 

berpengaruh signifikan adalah harga (price), 

promosi (promotion), dan orang (people), 

sedangkan yang berpengaruh secara signifikan 

yaituproduk (product), lokasi (place), proses 

(process) dan bukti fisik (physical evidence). 

Natakusumah dan 

Yulianti (2016)  

Bauran pemasaran berpengaruh secara parsial 

dan simultan terhadap keputusan pembelian 

pelanggan. 

  

 Berdasarkan tabel di atas, maka hubungan yang muncul dari hasil beberapa 

penelitian di atas adalah bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap minat 
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membeli (menyewa).  

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

 Bauran pemasaran menurut Kotler (Hurriyati, 2015: 15) adalah “the set of 

marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objective in the target 

market”. Tujuan dari adanya bauran pemasaran adalah agar pelanggan mengetahui 

nilai yang akan didapatkannya ketika melakukan pembelian. Nilai pelanggan yang 

semakin tinggi, dapat meningkatkan minat beli pelanggan (Muhyidin, 2015: 4).  

Berdasarkan hal tersebut kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah: 
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Bauran Pemasaran

Produk (X1):
Luar kamar apartemen, 
ketersediaan air, listrik, 
private bathroom dan 

private kitchen

Harga (X2):
Harga psikologis, 
kesesuaian harga 

dengan manfaat, dan 
harga dengan 

ekspektasi

Tempat (X3):
Akses, visibilitas, dan 

lalu lintas

Promosi (X4):
Periklanan, promosi 
penjualan, penjualan 

individu, humas, 
pemasaran langsung, 

dan digitall

Orang (X5): 
Karyawan memberikan 
pelayanan yang baik, 

cepat dan teliti

Proses (X6):
Prosedur dan aktivitas-

aktivitas

Bukti Fisik (X7)
Tempat parkir, Ruang 
Terbuka Hijau (RTH)

Minat Menyewa (Y):
Hasrat melakukan 

penyewaaan, minat 
untuk menyewa 

produk pada tempat 
ini dibandingkan pada 
tempat lain, dan minat 

untuk 
merekomendasikan

 

Gambar 2.10 Kerangcka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis 

 Hipotesis adalah dugaan sementara peneliti terhadap rumusan masalah 

penelitian (Sugiyono, 2017: 96). Hipotesis yang terdapat pada penelitian ini adalah: 
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a. Produk berpengaruh terhadap minat menyewa pelanggan 

b. Harga berpengaruh terhadap minat menyewa pelanggan 

c. Tempat berpengaruh terhadap minat menyewa pelanggan 

d. Promosi berpengaruh terhadap minat menyewa pelanggan 

e. Orang berpengaruh terhadap minat menyewa pelanggan 

f. Proses berpengaruh terhadap minat menyewa pelanggan 

g. Bukti fisik berpengaruh terhadap minat menyewa pelanggan 

h. Seluruh variabel dalam bauram pemasaran berpengaruh terhadap minat 

menyewa pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


