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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

 

2.1. Kajian Pustalka 

2.1.1. Pemasaran 

Pemasaran yaitu merupakan cara yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mempromosikan produk yang akan dijual oleh perusahaan. Setiap perusahaan harus 

melakukan kegiatan dalam memasarkan produk demi memperkenalkan produk 

yang akan dijual oleh perusahaan karena konsumen tidak akan mengetahui produk 

apa yang akan dijual oleh perushaaan apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan 

memasarkan produk. Dibawah ini terdapat beberapa pengertian pemasaran, yaitu: 

Pemasaran menurut Sunyoto (2014:18) merupakan: 

“Ujung tombak perusahaan dalam dunia persaingan yang semakin ketat, 

perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup dan berkembang. Oleh karena 

itu seorang pemasar dituntut untuk memahami permasalahan pokok di 

bidangnya dan menyusun strategi agar dapat mencapai tujuan perusahaan”. 

Pemasaran menurut Hasan (2014:4), adalah: 

“Proses mengidentifikasi, menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta 

 memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan 

 keuntungan perusahaan.” 

Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2016:27), pemasaran merupakan: 

“Hal yang dilakukan untuk memenuhi setiap kebutuhan (kebutuhan 

konsumen) dengan cara – cara yang menguntungkan semua pihak”. 

 

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan seperti proses 

mengidentifikasi, menciptakan dan mengkomunikasikan nilai yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan – kebutuhan konsumen dengan cara – cara yang 

menguntungkan antara perusahaan dengan konsumen. 
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2.1.2. Manajemen Pemasaran 

Selain manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan 

manajemen operasional, terdapat salah sau hal penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran bertujuan untuk 

mengelola sistem perusahaan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang 

diharapkan oleh perusahaan. Berikut ini beberapa definisi tentang manajemen 

pemasaran, yaitu: 

Menurut Kotler dan Keller (2016:27), manajemen pemasaran adalah: 

“Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan  mendapatkan, mempertahankan, 

serta meningkatkan jumlah pelanggan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.” 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2014:30), manajemen pemasaran 

 sebagai: 

 “Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan membangun hubungan yang 

 menguntungkan dengan mereka.” 

Menurut Suparyanto dan Rosad (2015:1) manajemen pemasaran adalah: 

“Proses menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program – 

program yang mencakup pengkonsepan, penetapan harga, promosi dan 

distribusi dari produk, jasa dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan 

dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran 

untuk mencapai tujuan perusahaan.” 

 

 Berdasarkan definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu yang terdiri dari proses menganalisis, 

merencakan, mengatur dan mengelola program – program yang dirancang untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

 

2.2. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 Bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari 4 unsur yaitu produk 

(product), harga (price), promosi (promotion) dan tempat (place). Keempat unsur 

ini akan dikombinasikan oleh perusahaan untuk dapat terus menjalankan roda 
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peruhaan agar terus dapat bergerak dan bersaing dengan pesaing – pesaing lainnya. 

Berikut ini beberapa definisi tentang bauran pemasaran, yaitu: 

Menurut Lupiyoadi (2016:92), yaitu : 

“Bauran pemasaran merupakan perangkat / alat bagi pemasar yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan penentuan 

posisi yang ditetapkan berjalan dengan sukses.” 

Menurut Alma (2014:143), bauran pemasaran merupakan: 

“Strategi mencampuri kegiatan – kegiatan pemasaran, agar dicari kombinasi 

maksimal sehingga mendatangkan hasil yang memuaskan.” 

Menurut Kotler & Armstrong (2014:76), bauran pemasaran adalah: 

“Seperangkat alat pemasaran taktis di perusahaan memadukan dua 

menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran.” 

 

Berdasarkan definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa, bauran 

pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan atau seperangkat 

alat pemasaran taktis untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan. 

Berikut ini adalah elemen-elemen bauran pemasaran atau marketing mix 

menurut Mc.Charty yang dikutip oleh Kotler & Keller (2016:48), ada empat 

variabel dalam kegiatan bauran pemasaran yaitu:  

1. Product  

Merupakan suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, agar produk yang dijual mau dibeli, digunakan atau 

dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan 

konsumen.  

2. Price  

Merupakan sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat 

dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya 

ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar menawar, atau 

ditetapkan oleh penjual untuk satu harga yang sama terhadap semua 

pembeli.  
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3. Place  

Tempat meliputi segala aktivitas perusahaan dalam membuat produk 

yang akan tersedia untuk konsumen sasaran. Tempat dapat dikatakan 

sebagai salah satu aspek penting dalam proses distribusi. Dalam 

melakukan distribusi selalin melibatkan produsen secara langsung, 

melainkan akan melibatkan pula pengecer dan distributor.  

4. Promotion  

“Promotion refers to activities that communicate the merits of the 

product and persuade target customers to buy it.” Maksud dari definisi 

tersebut adalah aktivitas yang digunakan untuk mengkomunikasikan 

informasi mengenai produk yang akan dijual kepada konsumen 

potensial. Selain untuk mengkomunikasikan informasi mengenai suatu 

produk, promosi juga digunakan sebagai sarana untuk membujuk dan 

mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk.  

Berdasarkan penjelasan mengenai marketing mix tersebut, maka diketahui 

bahwa marketing mix terdiri atas beberapa komponen. Marketing mix untuk produk 

barang lebih dikenal dengan empat P (Product, Price, Place, Promotion), 

Komponen yang terdapat di dalam marketing mix tersebut saling mendukung dan 

mempengaruhi satu sama lain dan komponen tersebut dapat menentukan 

permintaan dalam suatu bisnis. dengan menggunakan unsur-unsur bauran 

pemasaran tersebut maka perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dari 

pesaing karena dengan penerapan bauran pemasaran yang efektif dan efisien maka 

suatu proses keputusan pembelian pun akan lebih memilih kepada produk 

perusahaan. 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

PRODUK                 HARGA      TEMPAT     PROMOSI 

Ragam   Harga Terdaftar      Saluran      Promosi Penjualan 

Kualitas  Diskon        Cakupan      Periklanan 

Desain   Potongan Harga      Pilihan      Tenaga Penjual 

Fitur   Periode Pembayaran      Lokasi      Hubungan 

Nama Merek  Persyaratan Kredit      Persediaan      Pemasaran  

Kemasan          Transportasi    Langsung 

Layanan  

Jaminan Pengembalian 
 

Gambar 2.1 

Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Sumber : Kotler & Armstrong (2016:47) 

 

Lain halnya dengan unsur-unsur bauran pemasaran jasa yang dijelaskan 

oleh Lupiyoadi (2013:92), sebagai berikut :  

1. Produk (Product) 

Keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai 

kepada konsumen.  

2. Harga (Price)  

Sejumlah pengorbanan yang haruis dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk atau jasa.  

3. Tempat atau salurah distribusi (Place)  

Hubungan dengan dimana perusahaan melakukan operasi atau 

kegiatannya.  

 

 

 

Bauran 

Pemasaran 
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4. Promosi (Promotion)  

Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

manfaat produk dan sebagi alat untuk mempengaruhi konsumen dalam 

kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan.  

5. Orang (People) 

Merupakan orang-orang yang terlibat langsung dan saling 

mempengaruhi dalamn proses pertukaranj dari produk jasa.  

6. Proses (Process)  

Gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal 

pekerjaan, mekanisme, dan hal-hal ruton dimana jasa dihasilkan dan 

disampaikan kepada konsumen.  

7. Bukti atau lingkungan fisik perusahaan (Physical Evidence) 

Tempat jasa diciptakan, tempat penyedia jasa dan konsumen 

berinteraksi, ditambah unsur berwujud apapun yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan atau mendukung peranan jasa tersebut. 

 

2.3. Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa  

 Jasa adalah aktivitas ekonomi dengan pengeluaran atau output yang selain 

produk yang di konsumsi dan di produksi pada waktu yang bersamaan yang 

memberikan nilai plus serta tidak berwujud bagi pembelinya. Berikut ini terdapat 

pengertian jasa menurut beberapa ahli: 

Menurut Zeithaml dan Bitner dalam Alma (2014:243), mengartikan jasa 

ialah: 

“Suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi 

bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah (seperti 

kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud.” 

 

 Menurut Kotler dan Keller (2016:214), mendefinisikan jasa merupakan: 

 “Semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada 

 pihak lain yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan 



18 
 

 kepemilikian apapun. Produksinya dapat atau tidak terkait dengan produk 

 fisik.” 

Menurut Tjiptono (2014:26), mengemukakan jasa sebagai: 

“Setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain 

yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak 

menghasilkan kepemilikian sesuatu.” 

 

 Berdasarkan definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jasa 

adalah tindakan yang ditawakan oleh satu pihak kepada pihak lain yang tidak 

berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 

 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler dan Keller (2016), mengemukakan bahwa jasa memiliki 

lima karakteristik yang membedakannya dengan barang, yaitu:  

1) Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa berbeda dengan barang karena jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Konsumen tidak 

dapat menilai hasil dari jasa sebelum mereka menikmatinya sendiri. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi ketidak pastian, konsumen akan 

mencari tanda atau bukti dari kualitas jasa tersebut. 

2) Inseparability (tidak terpisahkan)  

Pada umumnya barang diproduksi, disimpan dalam persediaan, 

didistribusikan, dijual, baru kemudian dikonsumsi. Sementara jasa 

biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan 

pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Keduanya 

mempengaruhi outcomedari jasa tersebut. 

3) Variability (bervariasi)  

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan keluaran nonbaku 

(non-standardizedoutput), artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan 
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jenis, tergantung kepada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut 

diproduksi.  

4) Perishability (tidak tahan lama)  

Jasa tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Tidak seperti produk 

barang, produk jasa tidak dapat disimpan untuk dikonsumsi diwaktu 

yang akan datang.  

5) Lack of Ownership  

Lack of Ownership merupakan perbedaan dasar antara produk 

barang dan jasa. Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh 

atas penggunaan dan manfaat produk yang dibelinya. Mereka bias 

mengonsumsi, menyimpan dan menjualnya. Sementara itu pada pihak 

pembeli jasa pelanggan mungkin hanya memiliki akses personal 14 atas 

sesuatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas (misalnya kamar hotel, 

jasa transportasi dan pendidikan). 

 

2.2.3 Klasifikasi Jasa 

Menurut Lovelock dalam Tjiptono (2014:34), terdapat 5 (lima) klasifikasi 

jasa, yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Sifat Tindakan Jasa  

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa 

(tangible actions dan intangible actions), sedangkan sumbu 

horizontalnya adalah penerima jasa (manusia dan benda).  

2. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan  

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara 

perusahaan jasa dan pelanggannya (status keanggotaan dan hubungan 

temporer), sedangkan sumbu horizontalnya adalah sifat penyampaian 

jasa (penyampaian secara berkesinambungan/kontinyu dan 

penyampaian diskret).  
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3. Berdasarkan Tingkat Customization dan Kemampuan Mempertahankan 

Standar Konstan dalam Penyampaian Jasa  

Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu utama, yaitu tingkat 

customization karakeristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

individual (tinggi dan rendah) dan tingkat kemampuan penyedia jasa 

dalam mempertahankan standar yang konstan (tinggi dan rendah).  

4. Berdasarkan Sifat Permintaan dan Penawaran Jasa  

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana 

penawaran jasa menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya 

permintaan puncak (permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa 

penundaan berarti dan permintaan puncak biasanya melampaui 

penawaran), sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat fluktuasi 

permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah).  

5. Berdasarkan Metode Penyampaian Jasa  

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua 

sumbu, di mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara 

pelanggan dan perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan jasa; 

perusahaan jasa mendatangi pelanggan; serta pelanggan dan perusahaan 

jasa melakukan transaksi melalui surat atau media elektronik), 

sedangkan sumbu horizontalnya adalah ketersediaan outlet jasa (single 

site dan multiple site).  

Menurut Evans dan Berman dalam Tjiptono (2014:36), jasa dapat 

diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) kriteria yaitu sebagai berikut:  

1. Segmen Pasar  

Berdasarkan pada segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa 

kepada konsumen akhir (misalnya asuransi jiwa dan pendidikan) dan 

jasa kepada organisasi misalnya jasa akuntansi dan perpajakan, jasa 

konsultasi manajemen dan jasa konsultan hukum. Dari dua segmen yang 

ada sebenarnya ada kesamaan dalam pembelian jasa. Baik konsumen 
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akhir maupun konsumen organisasional sama-sama melalui 

pengambilan keputusan, meskipun faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelinya berbeda. Perbedaan utama dari kedua segmen tersebut yaitu 

alasan dalam memilih jasa, kuantitas jasa yang dibutuhkan dan 

kompleksitas pengertian jasa tersebut.  

2. Tingkat Keberwujudan  

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan konsumen. Berdasarkan kriteria tersebut jasa dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut:  

a. Rented goods service  

Dalam jenis ini konsumen hanya menyewa dan menggunakan 

produkproduk tertentu, berdasarkan tarif tertentu dan selama jangka 

waktu tertentu. Misalnya penyewaan mobil, VCD, hotel, villa, 

apartemen, dll.  

b. Owned goods service  

Barang-barang yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan 

atau ditingkatkan, dan dipelihara oleh perusahaan jasa. Jenis ini juga 

menyangkut perubahan bentuk barang yang dimiliki oleh konsumen. 

Contohnya jasa reparasi (arloji, sepeda motor, computer, pencucian 

mobil, perawatan, rumput lapangan golf, laundry, dll)  

c. Non goods service  

Jasa ini adalah jasa personal bersifat intangible yang ditawarkan 

pada konsumen. Misalnya supir, pegasuh bayi, dosen, tutor, 

pemandu wisata, ahli kecantikan, dan lain-lain.  

3. Keterampilan Penyedia Jasa  

Berdasarkan tingkat keterampilan jasa terdiri dari jasa profesional 

(misalnya konsultan manajemen, konsultan pajak, konsultan hukum, 

dokter, perawat, arsitek, dan lain-lain) yang memiliki pelanggan yang 

selektif dan jasa nonprofesional (misalnya supir taksi dan security).  
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4. Tujuan Organisasi Jasa  

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi jasa komersial 

atau jasa profit (misalnya sekolah, yayasan dan bantuan panti asuhan, 

panti wreda, perpustakaan). Jasa komersial masih dapat diklasifikasikan 

lagi menjadi beberapa jenis menurut Stanton et. al yang dikutip oleh 

Tjiptono (2014:37), antara lain sebagai berikut:  

a. Perumahan atau penginapan, mencakup penyewaan apartemen, villa, 

hotel, motel, dan rumah.  

b. Operasi rumah tangga meliputi perbaikan rumah, reparasi peralatan 

rumah tangga, pertanaman, house hold cleaning. 

 c. Rekreasi dan hiburan penyewaan dan reparasi peralatan yang 

digunakan untuk aktivitas-aktivitas rekreasi dan hibran serta 

administrasi untuk hiburan, pertunjukan dan rekreasi.  

d. Personal care, mencakup laundry dan perawatan kecantikan.  

e. Perawatan kesehatan, meliputi segala macam jasa medis dan 

kesehatan.  

f. Pendidikan swasta.  

g. Bisnis dan jasa profesional lainnya, meliputi biro hukum, konsultasi 

pajak, konsultasi manajemen, dan akuntansi seta jasa komputerisasi.  

h. Asuransi, perbaikan dan jasa komersial lainnya, seperti asuransi 

perorangan dan bisnis, jasa kredit dan pinjaman, konseling investasi dan 

pelayanan pajak.  

i. Transportasi, meliputi jasa angkutan dan penumpang baik melalui 

darat, laut, dan udara, serta reparasi dan penyewaan kendaraan.  

j. Komunikasi, terdiri atas telepon, telegram, internet, dan jasa 

komunikasi bisnis yang terspesifikasi.  

5. Regulasi 

Dari aspek ini jasa dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya 

pialang, angkutan umum, dan perbaikan) dan non regulated service.  
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6. Tingkat Intensitas Karyawan  

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikembangkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu equipment based 

service (seperti cuci mobil otomatis, ATM, dan binatu) dan people 

based service (seperti pelatih sepak bola, satpam, jasa 

akuntan,konsultan manajemen dan konsultan hukum).  

7. Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan  

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi 

high contact service (seperti universitas, bank, dokter, dan jasa 

pegadaian) dan low contact service (misalnya bioskop). 

 

2.4. Promosi Media Sosial 

2.4.1. Pengertian Promosi 

 Kegiatan promosi dilakukan guna untuk memperkenalkan produk yang 

akan atau dijual oleh perusahaan. Promosi adalah cara yang paling efektif yang 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan penjualan yang akan 

didapatkan oleh perusahaan. Berikut ini beberapa definisi tentang promosi menurut 

para ahli dan juga menurut peneliti: 

 

Menurut Widagdo dalam Setiawati dan Rudolf (2017), promosi pada 

hakekatnya adalah: 

“Suatu bentuk komunikasi pemasaran yang bertujuan mendorong 

permintaan.” 

Menurut Kotler dalam Samosir dan Arief (2015), promosi merupakan: 

“Bahan inti dalam kampanye pemasaran, terdiri dari koleksi alat insentif, 

sebagian besar jangka pendek yang dirancang untuk menstimulasi 

pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu 

oleh konsumen atau perdagangan.” 

Menurut Swastha dalam Yan et al. (2018), promosi adalah: 

“Arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan 

seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran 

dalam pemasaran.” 
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 Berdasarkan definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa, promosi 

adalah bentuk komunikasi pemasaran berupa arus informasi yang digunakan 

sebagai alat untuk memasarkan produk yang akan atau yang dijual oleh perusahaan.  

 

2.4.2. Tujuan Promosi 

Menurut Malau (2017:112), terdapat tujuan utama promosi, antara lain:  

1. Menginformasikan (Informing), dapat berupa: 

a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru  

b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk  

c. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar  

d. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan 

e. Meluruskan kesan yang keliru 

f. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli 

g. Membangun citra perusahaan 

2. Membujuk pelanggan sasaran (Persuading) untuk:  

a. Membentuk pilihan merek 

b. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu 

c. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk  

d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga  

e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga (salesman)  

3. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas: 

a. Mengingaktkan pembeli/konsumen bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat 

b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk dari 

perusahaan tertentu  

c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampenye iklan 

d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan 

 

Secara singkat promosi berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan 

seseorang agar dapat mengenal produk suatu perusahaan, memahaminya, berubah 

sikap, menyukai, yakin, dan kemudian akhirnya membeli dan selalu ingat akan 

produk tersebut. 
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2.4.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Promosi 

Efektifitas cara promosi berbeda antara pasar barang konsumen dan pasar 

barang industri. Perusahaan yang memproduksi barang konsumen biasanya 

menggunakan dana mereka untuk iklan diikuti oleh promosi penjualan, perorangan, 

dan publisitas. Perusahaan yang memproduksi barang industri menggunakan dana 

mereka untuk penjualan perorangan diikuti promosi penjualan, iklan, dan 

publisitas. Umumnya penjualan tatap muka lebih sering digunakan untuk barang- 

barang yang mahal dan penuh resiko. Menurut Alma (2016:179), faktor-faktor 

yang mempengaruhi promosi adalah : 

1. Faktor Anggaran 

Bisnis yang memiliki dana banyak tentu memiliki kemampuan besar 

dalam mengkombinasikan elemen-elemen promosi. Sebaliknya bisnis 

yang lemah keuangannya sedikit sekali menggunakan advertising dan 

promosinya kurang efektif. 

2. Faktor Pasar 

Keadaan pasar, ini menyangkut daerah geografis pasaran produk dan 

juga calon konsumen yang dituju. 

3. Faktor Produk 

Keadaan produk, ini menyangkut apakah produk ditujukan untuk 

konsumen akhir atau sebagai bahan industri, atau produk pertanian. Lain 

produk, lain pula teknik yang digunakan. 

4. Faktor Tahap Siklus Hidup Produk  

Pada tingkat mana siklus kehidupan produk sudah dicapai, akan 

mempengaruhi promosi yang digunakan. 

 

2.4.4. Pengertian Bauran Promosi (Promotion Mix) 

 Dalam mengkomunikasikan produknya ke konsumen, perusahaan dapat 

melakukannya melalui beberapa alat promosi yang dikenal dengan bauran promosi. 

Bauran promosi adalah seperangkat alat yang digunakan oleh perusahaan untuk 
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mengkomunikasikan produknya kepada konsumen. Menurut Kotler dan Keller 

(2016:582), pengertian masing – masing alat promosi sebagai berikut: 

1. Advertising (Periklanan)  

Setiap dibayar dari presentasi nonpersonal dan promosi ide, barang, atau 

jasa oleh sponsor yang teridentifikasi melalui media yang priont (koran dan 

majalah), media penyiaran (radio dan televisi), media jaringan (telepon, 

kabel, satelit, nirkabel), media electonic (rekaman, rekaman video, 

videodisk, CDROM, halaman Web), dan media display (billboard, tanda-

tanda, poster).  

2. Sales Promotion (Promosi penjualan)  

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau 

pembelian produk atau layanan termasuk promosi pelanggan (seperti 

sampel, kupon, dan premi), promosi perdagangan (seperti iklan dan display 

tunjangan), dan bisnis dan penjualan pasukan promosi (kontes untuk repetisi 

dijual).  

3. Event and Experiences (Acara dan pengalaman)  

Kegiatan dan program yang dirancang untuk menciptakan harian 

Perusahaan yang disponsori atau khusus terkait merek interaksi dengan 

cunsumers, termasuk olahraga, seni, entertaiment, dan acara couse serta 

kegiatan yang kurang formal. 

4. Online And Social Media Marketing (Hubungan masyarakat dan publisitas) 

Sebuah varienty program diarahkan secara internal untuk employces 

perusahaan atau eksternal untuk pelanggan, bentuk-bentuk lain, pemerintah, 

dan media untuk mempromosikan produk citra companmy atau komunikasi 

produk individu. 

5. Online and Social Media Marketing (Secara online dan media sosial 

pemasaran)  

Kegiatan online dan program yang dirancang untuk melibatkan pelanggan 

atau prospek dan langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, 

meningkatkan citra, atau menimbulkan penjualan produk dan layanan.  
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6. Mobile Marketing (Pergerakan pasar)  

Suatu bentuk khusus dari pemasaran online yang menempatkan komunikasi 

pada ponsel konsumen seluler, ponsel pintar, atau tablet. 

7. Direct and Database Marketing (Basis data pemaran dan langsung) 

Penggunaan mail, telepon, fax e-mail, atau internet untuk berkomunikasi 

secara langsung dengan atau meminta tanggapan atau dialog dari pelanggan 

tertentu dan prospek. 

8. Personal Selling (Penjualan secara pribadi / langsung)  

Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon karyawan untuk tujuan 

membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. 

 

2.4.5. Pengertian Promosi Media Sosial 

 Seiring dengan berkembangnya teknologi, kebiasaan masyarakat 

mengalami perubahan. Untuk dapat mengetahui informasi mengenai produk 

perusahaan, konsumen harus datang langsung ke toko untuk mendapatkan 

informasi produk yang mereka ingin tahu. Tetapi dengan semakin berkembangnya 

teknologi, kebiasaan tersebut telah mengalami perubahan. Konsumen cenderung 

lebih menyukai untuk mencari informasi melalui bantuan berupa media sosial. Oleh 

karena itu, banyak perusahaan yang memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh 

media sosial dengan cara melakukan promosi produk melalu media sosial. Berikut 

ini beberapa definisi tentang promosi media sosial menurut para ahli dan juga 

menurut peneliti: 

Tabel 2.1 

Definisi Promosi Media Sosial  

SUMBER DEFINISI 

Nasrullah (2015:6) Media sosial adalah konten berisi informasi yang 

dibuat oleh orang yang memanfaatkan teknologi 

penerbitan, sangat mudah diakses dan 

dimaksudkan untuk memfasilitasi komunikasi, 

pengaruh dan interaksi dengan sesama dan dengan 

khalayak umum. 
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Weinberg dalam Mileva 

dan Achmad (2018) 

Social media marketing adalah sebuah proses yang 

mendorong individu untuk melakukan promosi 

melalui situs web, produk, atau layanan mereka 

melalui saluran sosial online dan untuk 

berkomunikasi dengan memanfaatkan komunitas 

yang jauh lebih besar yang memiliki kemungkinan 

lebih besar untuk melakukan pemasaran daripada 

melalui saluran periklanan tradisional 

Kotler dan Armstrong 

dalam Nuraeni dan 

Bethani (2017) 

Promosi merupakan salah satu variabel dalam 

bauran pemasaran yang sangat penting 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan 

produk jasa. 

Peneliti Promosi merupakan komponen kegiatan yang 

dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam 

menentukan pembelian dan sangat penting untuk 

dilaksanakan oleh perusahaan. 

 

2.4.6. Efektivitas Media Sosial  

 Menurut Nasrullah (2015:8), media sosial paling baik dipahami sebagai 

suatu kelompok baru dari online media, yang sebagian besar memiliki karakteristik 

sebagai berikut:  

a. Participation & Engagement, social media mendorong kontribusi dan 

umpan balik dari semua orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas 

antara media dan penonton (audience).  

b. Openness, sebagian besar layanan social media terbuka untuk menerima 

umpan balik dari partisipasi. Mereka mendorong suara atau voting, 

komentar dan membuat konten. Konten yang dilindungi password disukai 

pengguna. 

c. Conversation, bila tradisional media berbicara tentang komunikasi 

broadcast (konten yang ditransmisikan dan didistribusikan kepada 
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audience), sosial media berbicara tentang komunikasi yang lebih baik, yaitu 

metode percakapan kumunikasi dua arah. 

d. Community, sosial media memungkinkan komunikasi untuk terbentuk 

dengan cepat dan dapat berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi 

berbagai minat yang sama, seperti pencinta fotografi, masalah politik, 

masalah musik atau hiburan, ataupun sebuah acara TV favorit. 

e. Connectedness, sebagian besar jenis sosial media berkembang karena 

keterhubungan mereka, yaitu dengan cara memanfaatkan link yang 

mengarahkan untuk berpindah ke sumber website yang lain.  

 

Media sosial mampu memenuhi keinginan pengguna untuk berinteraksi 

secara interaktif dan berpatisipasi pada apa yang mereka minati. Karena luasnya 

berkomunikasi yang interaktif serta jangkauan global yang dimiliki media sosial. 

Maka saat ini banyak perusahaan baik nasional maupun internasional 

memanfaatkan media sosial untuk melakukan komunikasi pemasaran produk dan 

jasa yang dijual kepada para pelanggan. 

 

2.4.7. Pengoprasian Sosial Media 

 Menurut Zarella dalam Zanjabila dan Rahmat (2017), yang dimuat 

dalam buku Sosial media bahwa terdapat 4C dalam mengoperasikan sosial media, 

diantaranya :  

a. Context (konteks), merupakan sebuah tata bahasa, bentuk atau kerangka 

bagaimana kita menyampaikan pesan kepada khalayak dengan format 

tertentu. Konteks sangat menentukan makna suatu perkataan, apabila 

konteks berubah maka berubah pulalah makna suatu perkataan. Pragmatik 

memandang konteks sebagai pengetahuan bersama antara pembicaraan dan 

pendengar dan pengetahuan tersebut mengarah pada interpretasi suatu 

tuturan. Pengetahuan atau konteks tertentu dapat mengakibatkan manusia 

mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur yang berbeda. Ciri-ciri konteks 

mencakup delapan hal. Kedelapan ciri-ciri konteks yang relevan itu adalah 

penutur, mitra tutur, topik tuturan, waktu dan tempat bertutur, saluran atau 
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media, kode (dialek atau gaya), amanat atau pesan, dan peristiwa atau 

kejadian. 

b. Communications (komunikasi), adalah proses penyampaian pesan oleh 

seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, 

pendapat, atau perilaku, baik secara lisan (langsung) ataupun tidak langsung 

(melalui media) agar sesuai dengan yang di inginkan pemberi pesan, yang 

memenuhi lima unsure WHO: apa, dalam saluran mana, untuk siapa, dengan 

efek seperti apa. Dalam sosial media, komunikasi merupakan praktek dalam 

menyampaikan atau membagikan (sharing) dan juga mendengarkan, 

merespon, dan mengembangkan pesan kepada khalayak dalam jarak dan 

waktu yang tidak dibatasi. 

c. Collaboration (kolaborasi), merupakan suatu kegiatan dimana dua pihak 

atau lebih saling bekerja sama dengan menyumbangkan pengetahuan, 

pengalaman, dan kemampuan masing masing untuk mencapai tujuan 

bersama yang menghasilkan suatu akibat atau manfaat kepada pihak-pihak 

yang terlibat. Secara singkatnya, kolaborasi merupakan bekerja bersama-

sama antara pemberi dan penerima pesan secara interaktif agar pesan yang 

disampaikan lebih efektif dan efisien. Nilai-nilai yang mendasari sebuah 

kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk 

berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta 

berbasis masyarakat. 

d. Connections (koneksi/keterhubungan), yaitu hubungan yang terjalin dan 

terbina berkelanjutan antara pemberi dan penerima pesan 

 

2.4.8. Keunggulan Penggunaan Sosial Media 

 Menurut Taprial dan Kanwar dalam Pamungkas dan Siti (2016), sosial 

media memiliki beberapa keunggulan yang menjadikannya lebih kuat dibandingkan 

media tradisional: 
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1. Accessibility Social  

Media mudah untuk diakses karena memerlukan sedikit atau tidak ada biaya 

sama sekali dalam penggunaanya. 

2. Speed 

Konten yang dibuat dalam sosial media tersedia bagi semua orang yang 

berada dalam jaringan, forum, atau komunitas begitu diterbitkan. 

3. Interactivity 

Media sosial dapat menampung dua atau lebih saluran komunikasi. 

4. Longevity/Volativity 

Konten pada sosial media tetap dapat diakses pada waktu yang lama, atau 

bahkan selamanya. 

5. Reach 

Internet menawarkan jangkauan yang tidak terbatas ke semua konten yang 

tersedia. 

 

2.4.9. Dimensi Promosi Media Sosial 

 Dimensi social media marketing yang akan digunakan pada penelitian ini 

berdasarkan pada dimensi sosial media marketing menurut As’ad dan Al Hadid 

dalam Nuraeni dan Bethani (2017), yaitu:  

1. Online Communities  

Online communites atau komunitas online digambarkan sebagai komunitas 

disekitar minat pada produk atau bisnis yang sama yang dibangun melalui 

penggunaan media sosial. 

2. Interaction  

Interaksi mengacu pada kemampuan untuk menambahkan atau 

mengundang teman-teman atau kolega atau rekan kejaringan, dimana 

followers dapat terhubung, berbagai dan berkomunikasi satu sama lain 

secara realtime.  
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3. Sharing of Content  

Sharing of content berbicara mengenai lingkup dalam pertukaran 

individual, distribusi dan menerima konten dalam aturan media sosial, 

dimana konten yang memungkinkan dapat dalam bentuk gambar, video, 

atau status update. 

4. Accessibility  

Accessibility mengacu pada kemudahan untuk mengakses dan biaya 

minimal untuk menggunakan media sosial yang dapat membuat pengguna 

dengan akses online dapat memulai atau berpartisipasi dalam percakapan 

media sosial.  

5. Credibility  

Dimensi terakhir adalah credibility digambarkan sebagai pengiriman pesan 

yang jelas mengartikulasikan merek untuk membangun kredibilitas atas apa 

yang dikatakan atau dilakukan yang berhubungan secara emosional dengan 

target audiens. 

 

Tabel 2.2 

Dimensi Promosi Media Sosial  

PENELITI DIMENSI 

As’ad dan Al Hadid dalam 

Nuraeni dan Bethani (2017) 

a. Online Communities 

b. Interactions 

c. Sharing of Content 

d. Accessibility 

e. Credibility 

Peneliti a. Online Communities 

b. Interactions 

c. Sharing of Content 

d. Accessibility 

e. Credibility 
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2.5. Kualitas Pelayanan 

2.5.1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

 Karyawan memiliki peran penting untuk menciptakan loyalitas pelanggan 

karena konsumen yang puas akan pelayanan yang diberikan oleh karyawan, maka 

tidak menutup kemungkinan konsumen tersebut akan tetap setia pada produk 

perusahaan meskipun terdapat beberapa pesaing – pesaing yang bermunculan 

karena telah tercipta sebuah loyalitas pelanggan. Berikut ini beberapa definisi 

tentang kualitas pelayanan menurut para ahli dan juga menurut peneliti: 

 

Tabel 2.3 

Definisi Kualitas Pelayanan 

SUMBER DEFINISI 

Tjiptono (2014:268) Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan 

(excellent) yang diharapkan dan pengendalian atas 

keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Alma dalam Panjaitan 

dan Ai (2016) 

Kualitas pelayanan adalah suatu cara kerja 

perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan 

mutu secara terus menerus terhadap proses, produk 

dan servis yang dihasilkan perusahaan. 

Lewis dan Booms dalam 

Khoirista et al (2015) 

Kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa 

baik tingkat layanan yang diberikan sesuai harapan 

pelanggan. 

Peneliti Kualitas pelayanan merupakan suatu cara yang 

dilakukan oleh perusahaan yang bertujuan untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan 

agar konsumen merasa puas dan diharapkan 

menjadi pelanggan yang loyal terhadap produk 

perusahaan. 

 

 



34 
 

2.5.2. Unsur-Unsur Kualitas Pelayanan 

Menurut Daryanto (2014) unsur-unsur kualitas pelayanan antara lain:  

1. Penampilan  

Penampilan personal dan fisik sebagaimana layanan kantor depan 

(resepsionis) memerlukan persyaratan seperti: wajah harus menawan, 

badan harus tegap/tidak cacat, tutur bahasa menarik, familiar dalam 

perilaku, penampilan penuh percaya diri, busana harus menarik.  

2. Tepat waktu dan janji  

Secara utuh dan prima petugas pelayanan dalam menyampaikan perlu 

diperhitungkan janji yang disampaikan kepada pelanggan bukan 

sebaliknya selalu ingkar janji.  

3. Kesediaan melayani  

Sebagaimana fungsi dan wewenang harus melayani kepada pelangan, 

konsekuensi logis petugas harus benar-benar bersedia melayani para 

pelanggan.  

4. Pengetahuan dan keahlian  

Sebagai syarat untuk melayani dengan baik, petugas harus mempunyai 

pengetahuan dan keahlian. Petugas pelayanan harus memiliki tingkat 

pendidikan tertentu dan pelatihan tertentu yang disyaratkan dalam 

jabatan serta memiliki pengalaman yang luas dibidangnya.  

5. Kesopanan dan ramah tamah  

Masyarakat pengguna jasa pelayanan dan lapisan masyarakat baik 

tingkat status ekonomi sosial rendah maupun tinggi terdapat perbedaan 

karakternya maka petugas pelayanan masyarakat dituntut adanya 

keramahtamahan yang standar dalam melayani, sabar, tidak egois, dan 

santun dalam bertutur kepada pelanggan.  

6. Kejujuran dan kepercayaan  

Pelayanan ini oleh pengguna jasa dapat dipergunakan berbagai aspek, 

maka dalam penyelenggaraannya harus transparan dari aspek kejujuran, 

jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam pembiayaan dan jujur dalam 
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penyelesaian waktunya. Dari aspek kejujuran petugas pelayanan 

dikatagorikan sebagai pelayanan yang dipercaya dari segi sikapnya, 

dipercaya dari tutur katanya, dapat dipercaya dalam penyelesaian akhir 

pelayanan sehingga otomatis pelanggan merasa puas.  

7. Kepastian hukum  

Hasil pelayanan terhadap masyarakat harus mempunyai legitimasi atau 

mempunyai kepastian hukum.  

8. Keterbukaan  

Keterbukaan akan mempengaruhi unsur-unsur kesederhanaan, kejelasan 

informasi kepada masyarakat.  

9. Efisien  

Dari setiap pelayanan dalam berbagai urusan, tuntutan masyarakat 

adalah efisiensi dan efektifitas dari berbagai aspek sumber daya 

sehingga menghasilkan biaya yang murah, waktu yang singkat dan tepat 

serta hasil kualitas yang tinggi. Dengan demikian efisiensi dan 

efektifitas merupakan tuntutan yang harus diwujudkan.  

10. Biaya  

Pemantapan pengurusan dalam pelayanan diperlukan kewajaran dalam 

penentuan pembiayaan, pembiayaan harus disesuaikan dengan daya beli 

masyarakat dan pengeluaran biaya harus transparan dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

11. Tidak rasial  

Pengurusan pelayanan dilarang membeda-bedakan kesukuan, agama, 

aliran dan politik dengan demikian segala urusan harus memenuhi 

jangkauan yang luas dan merata.  

12. Kesederhanaan  

Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat untuk diperhatikan 

kemudahan, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan. 

 
 
 
 



36 
 

2.5.3. Kesenjangan Kualitas Pelayanan 

 Menurut Tjiptono (2014:271), mengidentifikasikan lima gap (kesenjangan) 

kualitas pelayanan yang diperlukan dalam pelayanan jasa, kelima gap tersebut 

adalah : 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap pelanggan dan 

spesifikasi kualitas pelayanan jasa. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyampaian jasa. 

4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

5. Kesenjangan antara jasa yang diharapkan dan jasa yang diharapkan. 

 

2.5.4. Alternatif Perspektif Kualitas Pelayanan 

Menurut Garvin dalam Tjiptono (2015:117), mengidentifikasi ada lima 

alternatif perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu:  

a. Transcendental Approach  

Kualitas dalam pendekatan ini, dipandang sebagai innate excellence, 

dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan. Dengan demikian fungsi perencanaan, produksi, dan 

pelayanan suatu perusahaan suli tsekali menggunakan definisi seperti ini 

sebagai dasar manajemen kualitas.  

b. Product-based Approach  

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut 

yang dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak 

dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi 

individual.  

c. User-based Approach  

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan 
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preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. 

Pendekatan ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki 

kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi 

seseorang adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya.  

d. Manufacturing-based Approach  

Pendekatan ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktik-

praktik perekayasaan, dan mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian/sama 

dengan persyaratan. Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya 

bersifat operations-driven. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian 

spesifikasi yang dikembangkan secar internal, yang seringkali didorong 

oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang 

menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, 

bukan konsumen yang menggunakannya.  

e. Value-based Approach  

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas 

didefinisikan sebagai “affordable excellence”. Kualitas dalam perspektif ini 

bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum 

tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai 

adalahbarang atau jasa yang paling tepat dibeli (best-buy). Sehingga dapat 

diartikan apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Jika pelayanan yang dirasakan melampaui atau melebihi 

harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas 

pelayanan yang ideal dan sebaliknya jika pelayanan yang dirasakan 

konsumen lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan 

tersebut dipersepsikan buruk. 
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2.5.5. Dimensi Kualitas Pelayanan 

 Pada dasarnya, terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten 

satu sama lain, yaitu: persepsi pelanggan, produk (jasa), dan proses. Bagi yang 

berwujud barang, ketiga orientasi ini hampir selalu dapat dibedakan dengan jelas, 

tetapi tidak untuk jasa. Sedangkan jasa, produk dan proses mungkin tidak dapat 

dibedakan dengan jelas, bahkan produknya adalah proses itu sendiri.  

 Salah satu pendekatan kualitas jasa yang banyak dijadikan acuan dalam riset 

pemasaran adalah model SERVQUAL (Service Quality) yang dikembangkan oleh 

Parasuraman, Zeithmal, dan Berry. SERVQUAL dibangun atas adanya 

perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang 

sesungguhnya diharapkan (expected service). Harapan para pelanggan pada 

dasarnya sama dengan layanan seperti apakah yang seharusnya diberikan 

perusahaan kepada pelanggan. Harapan para pelanggan ini didasarkan pada 

informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut (word of mouth), kebutuhan 

pribadi, pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai 

bentuk promosi perusahaan lainnya). Menurut Zeithaml dan Berry dalam 

Loekito dan La (2017), terdapat 5 dimensi kualitas layanan yaitu: 

1. Bukti Fisik (Tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan 

karyawan.  

2. Empati (Emphaty), bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam 

operasi yang nyaman. 

3. Keandalan (Reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat 

kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang 

disepakati. 

4. Daya Tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon 
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permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan 

kemudian memberikan jasa secara cepat. 

5. Jaminan (Assurance), perilaku para karyawan mampu menumbuhkan 

kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan bisa 

menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti 

bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan 

dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau 

masalah pelanggan.  

 

Berdasarkan 5 dimensi tersebut dapat dikatakan bahwa kelima dimensi 

tersebut dapat digunakan sebagai alat ukurbagi perusahaan dalam memberikan 

kualitas pelayanan terhadap pelanggan. 

Menurut Lupiyoadi (2014:217), bahwa terdapat lima dimensi pokok yang 

dikenal dengan SERQUAL (service quality) yang digunakan oleh pelanggan untuk 

menilai satatus kualitas pelayanan, yaitu sebagai berikut:  

1. Berwujud (Tangibles)  

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan serta keadaan 

lingkungan sekitarnya merupakan salah satu cara perusahaan jasa dalam 

menyajikan kualitas layanan terhadap pelanggan. Dapat meliputi 

fasilitas fisik (gedung, buku, rak buku, meja dan kursi, dan sebagainya), 

teknologi (peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan), serta 

penampilan pegawai.  

2. Keandalan (Reliability)  

Kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai dengan apa 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap 

simpatik dan akurasi yang tinggi.  
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3. Daya tanggap (Responsiveness)  

Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan 

cepat dan tepat dengan penyampaian informasi yang jelas. Mengabaikan 

dan membiarkan pelanggan menunggu tanpa alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan.  

4. Jaminan (Assurance)  

Pengetahuan, kesopan-santunan dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen, antara lain:  

a. Komunikasi (Communication), yaitu secara terus menerus 

memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan 

penggunaan kata yang jelas sehingga para pelanggan dapat 

dengan mudah mengerti apa yang diinformasikan pegawai serta 

dengan cepat dan tanggap menyikapi keluhan dan komplain dari 

para pelanggan.  

b. Kredibilitas (Credibility), perlunya jaminan atas suatu 

kepercayaan yang diberikan kepada pelanggan, believability 

atau sifat kejujuran, menanamkan kepercayaan, memberikan 

kredibilitas yang baik bagi perusahaan pada masa yang akan 

datang.  

c. Keamanan (Security), adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari 

pelanggan akan pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan 

yang diberikan mampu memberikan suatu jaminan kepercayaan.  

d. Kompetensi (Competence) yaitu keterampilan yang dimiliki dan 

dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan dapat dilaksanakan dengan optimal.  

e. Sopan santun (Courtesy), dalam pelayanan adanya suatu nilai 

moral yang dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. Jaminan akan kesopan-santunan 

yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai dengan kondisi dan 

situasi yang ada.  
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5. Empati (Empathy)  

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki 

suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Tabel 2.4 

Dimensi Kualitas Pelayanan 

PENELITI DIMENSI 

Zeithaml dan Berry dalam 

Loekito dan La (2017) 

a. Bukti Fisik (Tangibles) 

b. Empati (Emphaty) 

c. Keandalan (Reliability) 

d. Daya Tanggap (Responsiveness) 

e. Jaminan (Assurance) 

Lupiyoadi (2014:217) a. Bukti Fisik (Tangibles) 

b. Keandalan (Reliability) 

c. Daya Tanggap (Responsiveness) 

d. Jaminan (Assurance) 

e. Empati (Empathy) 

Peneliti a. Bukti Fisik (Tangibles) 

b. Empati (Emphaty) 

c. Keandalan (Reliability) 

d. Daya Tanggap (Responsiveness) 

e. Jaminan (Assurance) 

 

2.6. Loyalitas Pelanggan 

2.6.1. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

 Konsumen yang telah melakukan pembelian produk lebih dari dua kali 

dapat dikatakan sebagai konsumen yang loyal atau telah tercipta sebuah loyalitas 

pelanggan. Apabila telah tercipta sebuah loyalitas pelanggan maka perusahaan 

tidak perlu khawatir apabila banyak bermunculan pesaing – pesaing yang menjual 

produk sejenis. Berikut ini beberapa definisi tentang loyalitas pelanggan menurut 

para ahli dan juga menurut peneliti: 
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Tabel 2.5 

Definisi Loyalitas Pelanggan 

SUMBER DEFINISI 

Oliver dalam Sangadji 

dan Sopiah (2013) 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan 

bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang produk 

atau jasa terpilih secara konsisten dimasa yang 

akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usahausaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan perilaku. 

Hurriyati (2014:432) Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan 

bertahan secara mendalam untuk berlangganan 

kembali atau melakukan pembelian ulang 

produk/jasa terpilih secara konsisten di masa yang 

akan dating, meskipun pengaruh situasi dan usaha 

– usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

perubahan perilaku. 

Hasan (2014:121) Loyalitas pelanggan merupakan perilaku yang 

terkait dengan merek sebuah produk, termasuk 

kemungkinan memperbaharui kontrak merek 

dimasa yang akan datang, berapa kemungkinan 

pelanggan mengubah dukungannya terhadap merk, 

berapa kemungkinan keinginan pelanggan untuk 

meningkatkan citra positif suatu produk. 

Peneliti Loyalitas pelanggan tercipta karena pelanggan 

merasa puas pada saat pembelian produk/jasa 

sehingga pelanggan berpotensi untuk melakukan 

pembelian kembali atau pembelian ulang. 
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2.6.2. Faktor Penentu Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Hasan dalam Putri dan Hardi (2017), faktor penentu kesetiaan 

pelanggan dengan cara menunjukkan bahwa peran utama loyalitas pelanggan dalam 

jangka panjang adalah  

a. Persepsi Value, dinyatakan sebagai perbandingan manfaat yang dirasakan 

dan biaya-biaya yang dikeluarkan pelanggan diperlukan sebagai faktor 

penentu kesetiaan pelanggan. 

b. Kepercayaan, didefinisikan sebagai persepsi kepercayaan terhadap 

keandalan perusahaan yang ditentukan oleh konfirmasi sistematis tentang 

harapan terhadap tawaran perusahaan.  

c. Relasional Pelanggan, didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap 

proporsionalitas rasio biaya dan manfaat, rasio biaya dan keuntungan dalam 

hubungan yang terus menerus dan timbal balik. Relasional pelanggan 

menjadi salah satu faktor penentu hubungan yang stabil dan tahan lama, dan 

itulah kesetiaan.  

d. Biaya Peralihan, merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi 

kesetiaan. Peralihan pemasok melibatkan risiko waktu, uang, ketidakpastian 

dan usaha psikologis lainnya, oleh karena itu dalam kaitannya dengan 

pelanggan, switching cost ini menjadi faktor penahan/pengendali diri dari 

perpindahan pemasok/penyalur produk dan mungkin karenanya pelanggan 

menjadi setia. 

e. Reliability, tidak hanya sebatas kemampuannnya menciptakan superior nilai 

bagi pelanggan, tetapi juga mencakup semua aspek capaian organisasi yang 

berkaitan apresiasi publik terhadap perusahaan secara langsung berdampak 

pada kesetiaan pelanggan. 

 

2.6.3. Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

 Pelanggan yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya. Menurut Griffin dalam Sangadji 
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dan Sopiah (2013), menyatakan bahwa pelanggan yang loyal memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 1)  

1. Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat purchases). 

2. Melakukan pembelian di semua lini produk atau jasa (purchases across 

product and service lines). 

3. Merekomendasikan produk lain (refers other). 

4. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

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

 

Selain itu, menurut Hasan (2014), menyatakan bahwa pelanggan yang loyal 

itu paling tidak menunjukkan karakteristik seperti: 

1. Adanya runtutan pembelian dan proporsi pembelian, atau probabilitas 

pembelian. 

2. Tingkat atau ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah produk atau jasa. 

3. Adanya perasaan positif terhadap produk atau jasa. 

4. Penggunaan produk atau jasa yang sama secara teratur.  

 

Berdasarkan dari beberapa karakteristik loyalitas pelanggan yang 

dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik loyalitas pelanggan 

yaitu adanya runtutan pembelian dan proporsi pembelian, atau probabilitas 

pembelian, tingkat atau ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah produk atau jasa, 

adanya perasaan positif terhadap produk atau jasa, penggunaan produk atau jasa 

yang sama secara teratur. 

 

2.6.4. Tahapan Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Brown yang dikutip dalam Hurriyati (2015:433), loyalitas 

pelanggan memiliki tahapan yang sesuai dengan customer lifetime value. Tahapan 

tersebut yaitu: 
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1. Cognitive Loyalty 

Tahap ini menekankan loyalitas pada tahap kognitif atau loyalitas 

berdasarkan pada keyakinan pelanggan terhadap suatu merek. Pengetahuan 

ini bisa berasal dari pengetahuian sebelumnya atau pengalaman yang baru 

terjadi. Tahap ini meripakan tahap loyalitas yang paling dangkal, jika 

sebuah transaksi dilakukan secara rutin dan kepuasan tidak diproses sebagai 

contoh jasa membersihkan sampah, maka kedalaman loyalitas tidak akan 

menjadi bagian dari pengalaman pelanggan. 

2. Affective Loyalty 

Pada tahapan ini kesukaan atau kepuasan pelanggan terhadap suatu merek 

berkembang berdasarkan akumulasi menggunakan produk perusahaan, 

pelanggan cukup rentan untuk berganti merek atau mencoba produk 

kompetitor, diketahui pelanggan yang berganti merek atau produk 

mengatakan bahwa mereka puas dengan merek atau produk sebelumnya. 

3. Conative Loyalty  

Sebagai komitmen utnuk membeli kembali spesifik terhadap suatu merek. 

Tahap conative dipengaruhi oleh pengaruh pengalaman positif yang 

dirasakan oleh pelanggan setelah berkali – kali menggunakan produk atau 

merek. Pada tahap loyalty ini pelanggan mempunyai komitmen yang cukup 

dalam untuk menggunakan produk atau merek perusahaan. 

4. Action Loyalty 

Merupakan tahap terakhir dari tahap loyalty, dimana cognitive loyalty 

berfokus pada aspek kinerja dan merek, affective loyalty berfokus pada 

bagaimana sebuah merek dapat disukai oleh pelanggan, sedangkan conative 

loyalty diekspresikan dalam komitmen atau niat pelanggan untuk membeli 

kembali suatu merek. Action loyalty merupakan sebuah komitmen untuk 

aksi atau tindakan membeli kembali sebuah produk atau merek. 

 

2.6.5. Dimensi Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Kotler dan Keller dalam Winata dan Isnawan (2017), dimensi 

loyalitas terdiri dari 3 dimensi, yaitu: 
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1. Repeat 

Apabila konsumen membutuhkan produk atau jasa, maka akan membeli 

produk tersebut pada perusahaan yang sama.  

2. Retention 

Konsumen tidak terpengaruh kepada pelayanan yang ditawarkan oleh pihak 

lain. 

3. Refferal 

Jika produk atau jasa baik, konsumen akan mempromosikan kepada orang 

lain, dan jika buruk konsumen diam dan memberitahukannya pada pihak 

perusahaan. 

Tabel 2.6 

Dimensi Loyalitas Pelanggan 

PENELITI DIMENSI 

Kotler dan Keller dalam 

Winata dan Isnawan (2017) 

a. Repeat 

b. Retention 

c. Refferal 

Peneliti a. Repeat 

b. Retention 

c. Refferal 

 
 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai promosi media sosial, 

kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Analisa penelitian tersebut dipaparkan 

pada tabel berikut: 

 

a. Hubungan Antara Variabel Promosi Media Sosial dan Loyalitas Pelanggan 

Variabel promosi media sosial memiliki pengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan adanya penelitian terdahulu tentang 

kedua variabel tersebut dan menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh antara 

variabel promosi media sosial terhadap loyalitas pelanggan. Berikut ini merupakan 

hasil dari penelitian terdahulu yang telah terangkum pada tabel: 
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Tabel 2.7 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Promosi Media Sosial dan 

Loyalitas Pelanggan 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Nur Rahmat Yanuar (2018) Berdasarkan Hasil Pengujian Uji F (Uji Simultan) 

ANOVA diketahui nilai Sig.Fhitung 0,000< alpha (α) 0,05 

dengan demikian menunjukkan bahwa variabel social 

presence (X1), media richness (X2), self presentation (X3), 

self disclosure secara bersama - sama (simultan) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan (Y). 

Marta Sanjaya dan Gita 

Ramadhani (2014) 

Terdapat pengaruh sosial media twitter sebagai alat 

promosi terhadap loyalitas pelanggan Fred Perry Plaza 

Indonesia sebesar 30,2 %, sedangkan 69,8% dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar penelitian ini. Hal ini terbukti 

bahwa, social media twitter sebagai alat promosi 

dibutuhkan pelanggan untuk mendapatkan informasi 

seputar produk – produk Fred Perry Indonesia, terutama 

seputar produk. 

Ahmad Syaifulloh Imron, 

Niken Hendrakusma 

Wardani, Retno Indah 

Rokhmawati (2018) 

Menurut hasil dari pengujian statistik yang telah dilakukan 

membuktikan terdapat pengaruh secara signifikan antara 

variabel pemasaran media sosial terhadap loyalitas 

konsumen pada transportasi Online (Go-Jek Indonesia) 

karena thitung 4,073 > ttabel 2,78 dan diketahui angka sig. 

senilai 0,000. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel loyalitas konsumen. 

 

 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat digambarkan hubungan antara 

variabel promosi media sosial dengan loyalitas pelanggan seperti yang terlihat pada 

gambar berikut: 
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Nur Rahmat Yanuar (2018) 

Marta Sanjaya dan Gita Ramadhani (2014) 

Ahmad Syaifulloh Imron, Niken Hendrakusma Wardani, Retno Indah 

Rokhmawati (2018) 
 

 

 

 

Gambar 2.2 

Hubungan Antara Variabel Variabel Promosi Media Sosial Dengan Loyalitas Pelanggan 

 
 

b. Hubungan Antara Variabel Kualitas Pelayanan dan Loyalitas Pelanggan 

 Variabel promosi memiliki pengaruh yang terhadap loyalitas pelanggan 

dengan UKM Tarung Derajat Universitas Widyatama Bandung. Berikut ini 

merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang telah terangkum pada tabel: 

Tabel 2.8 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Antara Variabel Kualitas 

Pelayanan dan Loyalitas Pelanggan 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

I Wayan Sumertana (2016) Terdapat pengaruh langsung antara kualitas pelayanan 

dengan kepuasan pelanggan pada Water Park Seririt 

Singaraja tahun 2014-2015 sebesar 34,2%, terdapat 

pengaruh langsung antara kepuasan pelanggan dengan 

loyalitas pelanggan pada Water Park Seririt Singaraja 

tahun 2014 - 2015 sebesar 63,2%, terdapat pengaruh tidak 

langsung antara kualitas pelayanan dengan loyalitas 

pelanggan pada Water Park Seririt Singarja tahun 2014 -

2015 sebesar 21,6%. 

Yulia Larasati Putri dan 

Hardi Utomo (2017) 

Berdasarkan hasil path analysis untuk mengetahui 

pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan, didapatkan kesimpulan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan secara signifikan pada tingkat signifikansi (p t 

tabel yaitu 7,260 > 1,986. Hal ini mengindikasikan bahwa 

kualitas pelayanan yang dinilai baik di mata konsumen 

dapat mempengaruhi terbentuknya loyalitas konsumen 

terhadap suatu produk atau jasa. 

Promosi Media Sosial Loyalitas Pelanggan 
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Dhika Amalia (2015) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa uji 

simultan (uji F) memiliki hasil bahwa variabel tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy secara 

serempak mempunyai pengaruh yang signifi kan terhadap 

loyalitas pelanggan karena F hitung > F tabel yaitu 8,898 

> 2,33, yang mana membuktikan bahwa hipotesis alternatif 

(Ha) mempunyai pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat digambarkan hubungan antara 

variabel kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan seperti yang terlihat pada 

gambar berikut: 

I Wayan Sumertana (2016) 

Yulia Larasati Putri dan Hardi Utomo (2017) 

Dhika Amalia (2015) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Hubungan Antara Variabel Kualitas Pelayanan Dengan Loyalitas Pelanggan 
 

2.8. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka penelitian bertujuan untuk menggambarkan paradigma penelitian 

dan untuk menjawab sebuah masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

tersebut terdapat dua variabel independen yaitu promosi media sosial (X1) dan 

kualitas pelayanan (X2) dan satu variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan (Y). 

 Penelitian ini dilakukan di salah satu toko ikan hias yang terletak di Kota 

Bandung. Variabel independen yang pertama dalam penelitian ini yaitu promosi 

media sosial. Promosi media sosial merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan atau sebuah toko yang bertujuan untuk memperkenalkan produk yang 

akan dijual atau yang sedang dijual kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar 

konsumen mengetahui produk – produk apa saja yang dijual oleh perusahaan atau 

toko serta kegiatan promosi ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan atau toko 

Kualitas Pelayanan Loyalitas Pelanggan 
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mendapatkan keuntungan penjualan atau laba. Sebuah perusahaan harus mampu 

memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk melakukan promosi 

produk agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Perusahaan menggunakan akun 

media sosial seperti facebook, instagram dan tokopedia untuk mempromosikan 

produk yang dijual atau yang sedang dijual. Akun media sosial tersebut dianggap 

sebagai sarana yang cocok untuk digunakan dalam melakukan promosi produk 

karena konsumen yang sedang mencari informasi mengenai produk yang 

diinginkan akan dengan mudah menbdapatkan informasi tersebut karena bantuan 

internet. 

 Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu 

faktor yang dapat menciptakan sebuah loyalitas pelanggan karena pelanggan yang 

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan akan merasa tertarik untuk 

melakuken pembelian secara terus menerus. Konsumen cenderung akan lebih 

memilih untuk melakukan pembelian pada toko yang dapat memberikan pelayanan 

yang cepat, tepat dan sesuai dengan keinginan pelanggan sehingga kepercayaan 

akan muncul dalam benak konsumen karena pihak toko terutama karyawan toko 

mampu memberikan dan menjelaskan informasi dengan sejelas mungkin serta 

memberitahukan mengenai kekurangan dan kelebihan yang diberikan oleh 

karyawan toko tersebut. 

 Loyalitas pelanggan tercipta karena pelanggan merasa puas dengan 

produk/jasa yang dimiliki oleh perusahaan atau toko. Pelanggan yang dapat disebut 

loyal yaitu pelanggan yang melakukan pembelian sebanyak lebih dari 2 kali. 

Perusahaan atau toko harus dapat memenuhi semua keinginan dan kebutuhan 

pelanggan apabila ingin mendapatkan sebuah kepercayaan sehingga para pelanggan 

akan melakukan pembelian secara berkala tau secara terus menerus karena loyalitas 

dapat tercipta karena adanya kepercayaan yang dimiliki oleh para pelanggan 

sehingga memiliki keyakinan yang cukup tinggi untuk terus melakukan pembelian 

pada sebuah toko atau perusahaan. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, promosi media sosial dan kualitas 

pelayanan dianggap menjadi unsur – unsur yang dapat mempengaruhi pelanggan 
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untuk melakukan pembelian kembali atau pembelian ulang. Berdasarkan kerangka 

pemikiran tersebut, maka dapat dirumuskan paradigma penelitian seperti gambar 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Paradigma Penelitian 
 

 

2.9. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka peneliti merumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ha1 = 0 : Promosi Media Sosial berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan Luxury 

Aquarium 

Ha2 = 0 : Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan Luxury 

Aquarium 

Ha3 = 0 : Promosi Media Sosial dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap 

Loyalitas Pelanggan Luxury Aquarium 

Promosi Media Sosial 

 (X1) 

 Online Communities 

 Interactions 

 Sharing of Content 

 Accessibility 

 Credibility 

 Opini 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

 Bukti Fisik (Tangibles) 

 Empati (Emphaty) 

 Keandalan (Reliability) 

 Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

 Jaminan (Assurance) 

Loyalitas Pelanggan 

(Y) 

 Repeat 

 Retention 

 Refferal 


