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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakakukan 

oleh perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya, 

berkembang dan untuk mendapatkan laba. Serta pemasar harus berupaya untuk 

memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar sasaran karena kebutuhan 

merupakan tututan dasar manusia. Dan pada umumnya pemasaran dipandang sebagai 

tugaas untuk menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa 

kepada konsumen dari perusahaan lain. 

 Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang 

pengertian pemasaran 

 Menurut Kotler (2003:10): 

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang dengan proses itu individu 

dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. 

Sedangkan menurut AMA (American Marketing Association) yang dikutip 

oleh Alma (2007:3) mengemukakan sebagai berikut : 

Marketing (management) is the process of planning and executing the 

conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods, services to 

create exchanges that satisfy individual and organizational goals. 
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Menurut Stanton (2007) : 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan 

 untuk  merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

 mendistribusikan  barang  atau jasa yang memuaskan 

 kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu 

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Kotler (2003:10) mengungkapkan manajemen pemasaran terjadi ketika 

sekurang-kurangnya satu pihak calon pelaku pertukaran berpikir tentang sarana-

sarana untuk memperoleh tanggapan yang diinginkan oleh pihak lain. Penanganan 

proses pertukaran memerlukan analisa, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. 

Disinilah pentingnya manajemen pemasaran. 

Kotler (2003:11) mengemukakan bahwa: 

Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar 

sasaran serta mendapatkan, mempertahankan, dan menambah jumlah 

pelanggan melalui penciptaan, penyampaianm dan pengkonsumsian nilai 

pelanggan yang unggul. 

Menurut Ben. M. Enis (2000) : 

Marketing Management is the process of increasing the effectiveness and 

efficiency by which marketing activities are performed by individual or 

organizations. 
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Sedangkan menurut Shultz yang dikutip oleh Alma (2007:130) memaparkan 

sebagai berikut: 

Marketing Management is the planning, direction and control of the entire 

marketing activity of a firm or division of a firm. 

 Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bawah manajemen pemasaran 

adalah sebagai kegiatan yang direncanakan, dan diorganisasikan yang meliputi 

pendistribusian barang, penetapan harga dan dilakukan pengawasan terhadap 

kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang tujuannya untuk mendapatkan tempat 

dipasar agar tujuan utama dari pemasaran dapat tercapai. 

2.2   Pengertian Bauran Pemasaran 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan ditentukan oleh konsep 

pemsaran yang disebut dengan bauran pemasaran (marketing mix). Elemen-elemen 

bauran  pemasaran terdiri dari semua variable yang dapat dikontrol perusahaan dalam 

komunikasinya dan akan dipakai untuk memuaskan konsumen. 

Menurut Kotler (2003:17) didefinisikan sebagai berikut : 

Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya dipasar sasaran. 

 Menurut Saladin dan Oesman (2002:4) mendefinisikan sebagai berikut : 

Marketing mix adalah kombinasi dari empat variable atau kegiatan yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu produk, 

struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. 
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Menurut Stanton (2007)mendefinisikan : 

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kombinasi 4 variabel atau 

kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu 

produk, harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi. 

Jadi dapat disimpullkan bahwa bauran pemasaran (marketing mix) adalah 

suatu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan suatu pemasaran bagi 

perusahaan, dan semua itu ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada segmen 

pasar atau konsumen yang dipilih. 

Adapun alat atau perangkat dari bauran pemasaran menurut Kotler (2003:17-

18) dapat diklasifikasikan menjadi 4P yaitu : 

1. Produk (product), merupakan penawaran berwujud dan tidak berwujud 

perusahaan kepada pasarm yang mencakup antara lain kualitas, rancangan, 

bentuk merek dan kemasan 

2. Harga (price), adalah sejumlah uang yang pelanggan bayar untuk produk 

tertentu. 

3. Tempat (place), kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk 

agar dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi (promotion), kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan keunggulan produk dan membuuk pelanggan sasaran 

untuk membelinya. 

Kemudian seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan pasar yang senantiasa 

mengalami perkembangan telah mengalami evolusi dan terus berkembang searah 

dengan perkembangan perilaku konsumen dan kecerdasan para ahli 

pemasaran.Lovelock dan Wright (2002:13-15) mengembangkan bauran pemasaran 

(marketing mix) yang hanya terdiri 4P (Price, Place, Product dan Promotion) 

menjadi integrated service management dengan pendekatan 7P yang menambahkan 

People, Process dan Physical Evidence. Berikut penjelasannya : 
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1. Partisipan (people),  karyawan penyedia jasa layanan maupun penjualan, atau 

orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

proses layanan itu sendiri. 

2. Proses (process), kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan 

kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. 

3. Bukti fisik (physical evidence), perangkat-perangkat yang diperlukan dalam 

menyajikan secara kualitas produk dan layanan. 

Uraian diatas secara jelas memaparkan bahwa pemasaran dan manajemen 

pemasaran senantiasa berkaitan dengan bagaiman produk sampai kepada konsumen, 

sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi. 

2.3   Pengertian Service 

 Service merupakan satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis karena 

service merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pelanggan.Service juga 

menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk memutuskan membeli produk atau 

menggunakan jasa dari sebuah perusahaan.Service yang buruk bisa membuat 

pelanggan lari dan beralih ke perusahaan pesaing.Mengingat begitu pentingnya 

service bagi kelangsungan usaha kita, sudah selayaknya bila kita selalu menjaga 

service kita kepada pelanggan. 

 Berikut adalah beberapa definisi dari Service : 

 Menurut Lovelock(2004) : 

 "Service is performance rather than a thing. But service, being intangible 

 and ephemeral are experienced rather than owned: customer participated 

 activelyin the process of service creation, delivery, and consumption" 

 Kotler (2000:428), mengemukakan : 

 “A service is any act or performance that one party can offer to another that 

 is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its 

 production may or may not be tied to a physical product” 



15 
 

 Menurut Zeithaml dan Bitner (2000:3) mengemukakan definisi jasa sebagai 

berikut : 

 “Include all economic activities whose output is not a physical product or 

 construction, is generally consumed at the time it is producted, and provides 

 added  value in forms (such as convenience, amusement, timelines, comfort 

 or health) that are essentially intangible concerns of its first purchaser” 

 

 Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan/service adalah bentuk pemberian layanan yang diberikan oleh produsen 

baik terhadap penggunaan barang diproduksi maupun jasa yang ditawarkan. 

  

2.4   Pengertian Service Quality 

Service Quality dalam jasa dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu jasa yang 

dirasakan dan jasa yang diharapkan.Apabila jasa yang dirasakan lebih kecil daripada 

yang diharapkan maka para pelanggan menjadi tidak tertarik pada penyedia jasa yang 

bersangkutan. 

Menurut Boone&Kurtz (1995 : 439) : 

Service quality refers to the expected perceived quality of service offering. It 

 is primary determinant of customer satisfaction or disatisfaction. 

Menurut Christian Gronsoon (1983) mengemukakan bahwa  

Service quality is an outgrowth of the marketing concept; focus on the 

customer. 

Menurut Lovelock (2004) mengemukakan bahwa : 

Service Quality adalah tingkat keunggulan yang diinginkan dan 

 pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

 keinginan konsumen. 
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Menurut John Sviokla (2000) : 

Service Qualitydapat diimplikasikan dalam proses produksi barang/jasa, 

 yaitu dimana kualitas produk/jasa yang diberikan oleh perusahaan dapat 

 menciptakan suatu persepsi positif dari pelanggan terhadap perusahaan 

 dan menghasilkan suatu kepuasan serta loyalitas.  

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan 

oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen.Pelayanan dalam hal ini 

diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa 

kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan 

melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan 

persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh 

dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-

atribut pelayanan suatu perusahaan. 

Menurut Grönroos (1983), kualitas pelayanan memiliki sembilan dimensi 

pengukuran yang terdiri dari aspek-aspek berikut : 

1. Tangibles (Bukti Fisik) 

They include physical aspects of the service such as physical facilities, 

appearance of personnel tools or equipment that is used to provide the service, 

physical representations or other customers in the service facility. 

2. Responsiveness (Daya Tanggap) 

This factor concerns to what extent the employees are prepared to provide 

service. This involves factors such as mailing a transaction slip immediately, 

calling a customer back in short time and giving prompt service. 
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3. Reliability (Keandalan)  

It is connected to the consistency of performance and dependability. Here it is 

determined if the company give the service in the right way the first time and 

keeps to its promises. 

4. Assurance / Security (Jaminan / Keamanan) 

Freedom from danger, risk or doubt Factors included are: physical safety, 

financial security and confidentiality. 

5. Understanding the customer / Emphaty (Kepedulian) 

This is about making an effort to understand the customer which involes 

learning about specific requirements, provoding individualized attention and 

recognizing also the regular customer. 

6. Credibility (Kredibilitas) 

Factors such as trustworthiness, believability and honesty are included. It 

means to the level the company has the customer’s best interest at heart. 

Factors that affect the credibility are the company name, reputation, personal 

characteristic and the degree to which the hard sell is connected to 

interactions with customers. 

7. Competence (Kompetensi)  

Competence is connected the knowledge and skills of contance personnel, 

operational support personnel (and also research capability) that are needed 

for delivering the service. 

8. Access (Kemudahan Akses) 

This factor is connected to the approachability which means for example if the 

operating hours are convenient, the location of the facilities are convenient, 

the waiting times are short and also easy access by telephone. 
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9. Communication (Komunikasi) 

This is about keeping the customer informed in a language they can 

understand and also listen to the customer. The company may have to make 

some adjustment in order to include foreign customers. 

  

2.5   Perilaku Konsumen 

 Menurut Dharmmestha (1999) dalam Manajemen Pemasaran tentang Analisa 

Perilaku Konsumen menyebutkan bahwa konsumen membeli barang dan jasa adalah 

untuk memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan.Barang dan jasa itu sendiri 

tidaklah sepenting kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, melainkan 

karena barang-barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang 

diinginkannya.Jadi, yang dibeli konsumen bukanlah barangnya sendiri, tetapi 

kegunaan yang dapat diberikan barang tersebut, atau dengan kata lain, kemampuan 

barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

 Adapun beberapa macam definisi spesifik mengenai perilaku konsumen, 

diantaranya sebagai berikut : 

 Menurut Sciffman (2000) : 

 Perilaku Konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen 

 dalam  mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

 menghentikan konsumsi produk, jasa, dan gagasan. 

  

 Menurut Hawkins (2001) : 

 Perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok atau 

 organisasi dan proses-proses yang dilakukan dalam memilih, 

 menentukan, mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan 

 pemakaian produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan 

 kebutuhan serta dampak proses-proses tersebut terhadap konsumen dan 

 masyarakat. 
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 Sedangkan menurut Sheth (2004) : 

 Perilaku konsumen adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh 

 pelanggan rumah tangga (konsumen akhir) dan pelanggan bisnis yang 

 menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli, dan menggunakan 

 produk dan jasa tertentu. 

 

 Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah studi tentang proses pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, 

membeli, memakai serta memanfaatkan produk, jasa, gagasan, atau pengalaman 

dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen. 

2.6   Loyalitas  

 Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

kesetiaan.Kesetiaan ini timbil tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran 

sendiri pada masa lalu.Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasaan 

konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen.Sedangkan konsep 

loyalitas konsumen lebih menekankan kepada perilaku pembeliannya. 

 Istilah loyalitas sering kali diperdengarkan oleh pakar pemasaran maupun 

praktisi bisnis, loyalitas merupakan konsep yang tampak mudah dibicarakan dalam 

konteks sehari-hari, tetap menjadi lebih sulit ketika dianalisis makananya. 

 Berikut adalah beberapa defini dari loyalitas menurut para ahli : 

 

 Menurut Lovelock(2000): 

 Loyalitas sebagai kemauan pelanggan untuk terus mendukung sebuah 

 perusahaan dalam jangka panjang, membeli dan menggunakan produk 

 dan jasanya atas dasar rasa suka yang ekslusif dan secara sukarela 

 merekomendasikan produk perusahaan pada para kerabatnya. 
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 Menurut Aaker (2007) : 

 Loyalitas merek merupakan satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada 

 sebuah merek. 

 Menurut Griffin yang dikutip oleh Diah Dharmayanti(2006 :38) mengemukakan 

bahwa : 

 Pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang sangat puas dengan produk 

 atau jasa tertentu sehingga mempunyai antusiasme untuk 

 memperkenalkannya kepada siapapun yang dikenal. 

 Menurut  

 Dari definisi-definisi loyalitas tersebut disimpulkan bahwa loyalitas adalah 

prilaku yang menunjukan suatu komitmen yang kuat untuk tetap menggunakan suatu 

produk atau jasa tanpa terpengaruh oleh daya tarik atau usaha pemasaran yang 

dilakukan pesaing. 

 

2.7   Loyalitas Pelanggan 

1. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Perilaku setelah melakukan pembelian suatu produk atau jasa ditentukan oleh 

kepuasan atau ketidakpuasan akan suatu produk sebagai akhir dari proses penjualan 

yang menggambarkan reaksi pelanggan atas produk yang telah dirasakan. Loyalitas 

pelanggan merupakan komitmen untuk bertahan secara mendalam untuk melakukan 

pembelian ulang atau berlangganan kembali produk atau jasa terpilih secara konsisten 

untuk menyebabkan perubahan perilaku.Pelanggan yang loyal mempunyai fanatisme 

yang relative permanen dalam jangka panjang terhadap suatu produk atau jasa atau 

suatu perusahaan yang telah menjadi pilihannya. 

Pembentukan sikap dan pola perilaku seorang konsumen terhadap pembelian 

dan penggunaan produk merupakan hasil dari pengalaman mereka 

sebelumnya.Griffin (2007:17) mengungkapkan para pelanggan dewasa ini lebih 

kritis dan teliti daripada sebelumnya, pada tahun 1990-an orang sangat bersemangat 

untuk berbelanja dan memperoleh barang dan jasa, untuk mendasarkan keputusan 
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pembelian mereka pada ide spontan atau dorongan hati, tetapi millennium baru telah 

mengubah segalanya. 

Sikap seorang pelanggan sering terbentuk sebagai alat dari kontak langsung 

dengan objek sikap. Sikap positi konsumen dapat ditunjukan melalui setia kepada 

produk perusahaan dan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Sedangkan 

sikap negatif ditunjukan melalui berkata negative tentang produk perusahaan, pindah 

kepada perusahaan lain, mengajukan tuntutan kepada perusahaan melalui pihak lain. 

Mengenai loyalitas pelanggan Tjiptono (2002:111)  mengemukakan bahwa : 

Loyalitas adalah situasi dimana konsumen bersifat positif terhadap produk 

atau produsen (penyedia jasa) dan disertai oleh pembelian ulang yang 

konsisten. 

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard yang dikutip oleh Ali Hasan 

(2008 : 84) mengemukakan bahwa:  

Loyalitas pelanggan merupakan kebiasaan perilaku pengulangan 

pembelian, keterkaitan dan keterlibatan yang tinggi pada pilihannya, 

dan bercirikan dengan pencarian informasi eksternal dan evaluasi 

alternative. 

 

Sedangkan menurut Oliver yang dikutip oleh Hurriyati (2005:129) 

mendefinisikan sebagai berikut : 

Customer Loyality is deeply held commitment to rebuy or repatronize a 

preferred product or service consistenly in future, despite situational 

influences and marketing effort havingthe potential to cause switching 

behavior. 

 Dari definisi-definisi diatas terlihat bahwa loyalitas terbentuk dari dua 

komponen, loyalitas sebagai perilaku yaitu pembelian ulang yang konsisten dan 

loyalitas sebagai sifat positif terhadap suatu produk atau produsen (penyedia 
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jasa).Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan terhadap 

produk berhubungan dengan sikap positif yang dimiliki pelanggan terhadap produk 

dengan melakukan pembelian ulang secara konsisten. 

 

2. Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

Adanya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, menimbulkan respons 

positif berupa terjadinya pembelian ulang, dan menganjurkan konsumen lain agar 

membeli produk yang sama. Keuntungan berlipat ganda akan diperoleh produsen, 

melalui penyebaran informasi positif dari konsumen ke konsumen lain. 

 

 

Menurut Tijiptono (2002:107), karakteristik dari pelanggan yang loyal 

adalah : 

1. Setia kepada produk perusahaan 

Artinya pelanggan yang cenderung atau terikat pada produk tersebut dan akan 

membeli kembali produk yang sama, sekalipun tersedia banyak alternative. 

2. Merekomendasikan perusahaan kepada orang lain 

Dimana pelanggan melalukan komunikasi melalui mulut ke mulut berkenaan 

dengan produk tersebut. 

3. Melakukan pembelian ulang yang konsisten. 

Pelanggan melakukan pembelian secara kontinyu pada satu produk tertentu. 
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3. Jenis-jenis Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2005:23) ada empat jenis loyalitas pelanggan, yaitu : 

1. Kesetiaan premium (premium loyality) 

Merupakan jenis kesetiaan yang terjadi bilamana suatu tingkat keterkaitan 

yang tinggi berjalan selaras dengan aktifitas pembelian kembali, kesetiaan ini 

yang sangat di harapkan dalam setiap usaha pada tingkat preference yang 

tinggi maka orang-orang akan bangga bilamana menemukan dan 

menggunakan produk atau jasa tersebut dengan segan hati membagi 

pengetahuan dan pengalaman mereka kepada teman atau keluarga mereka. 

2. Kesetiaan tersembunyi (latent loyality) 

Suatu keterkaitan yang relatif tinggi disertai dengan tingkat pembelian ulang 

yang rendah menggambarkan suatu kesetiaan tersembunyi dari 

pelanggan.Bagi pelanggan yang mempunyai sifat kesetiaan yang tersembunyi 

pembelian ulang lebih banyak dipengaruhi faktor situasional daripada faktor 

sikapnya. 

3. Kesetiaan yang tidak aktif (inertia loyality) 

Suatu tingkat keterkaitan yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi 

akan mewujudkan suatu kesetiaan yang tidak aktif. Pelanggan yang memiliki 

sifat ini biasanya membeli berdasarkan kebiasaan.Dasar yang digunakan 

untuk pembelian produk atau jasa biasanya karena sudah terbiasa memakai 

atau karena kemudahan situasional.Kesetiaan semacam ini biasanya banyak 

terjadi terhadap produk atau jasa yang sering dipakai tapi mungkin saja 

mengubah kelompok pelanggan kesediaan yang lebih tinggi baik secara aktif 

mendekatkan diri dengan pelanggan tersebut atau produk atau jasa yang 

ditawarkan kepadanya dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh pesaing, 

misalnya dengan meningkatkan keramahan dan fasilitas pengiriman bagi 

perusahaan. 
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4. Tidak ada kesetiaan (non loyality) 

Untuk berbagai alasan yang berbeda ada pelanggan yang tidak 

mengembangkan suatu kesetiaan terhadap produk dan jasa tertentu.Tingkat 

keterkaitan (attachment) dengan pembelian ulang yang rendah menunjukan 

absennya suatu kesetiaan. Pada dasarnya suatu usaha harus menghindari suatu 

kelompok tidak ada kesetiaan ini untuk dijadikan targert pasar karena mereka 

tidak akan berubah menjadi pelanggan yang setia. 

 

4. Merancang dan Menciptakan Loyalitas 

Berdasarkan dengan pelanggan menurut Smith yang dikutip oleh Hurriyati 

(2005:130) mengungkapkan bahwa loyalitas pelanggan tidak bisa tercipta begitu saja, 

tetapi harus dirancang oleh perusahaan, adapun tahap-tahap perancangan loyalitas 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Definisi nilai konsumen 

a. Identifikasi segmen pelanggan sasaran. 

b. Definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan nilai pelanggan mana 

yang menjadi pendorong keputusan pembelian dan penciptaan loyalitas 

c. Ciptakan diferensiasi brand promise 

2. Merancang brand berdasarkan pengalaman konsumen 

a. Mengembangkan pemahaman Customer Experience 

b. Merancang perilaku karyawan untuk merealisasikan brand promise. 

c. Merancang perubahan strategi secara keseluruhan untuk merealisasikan 

pengalaman yang baru. 

3. Mempersiapkan pemimpin dan pengalaman 

a. Mempersiapkan pemimpin untuk menjalankan dan memberikan 

pengalaman kepada pelanggan. 
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b. Melengkapi pengetahuan dan keahlian karyawan untuk mengembangkan 

dan memberikan pengalaman kepada pelanggan dalam setiap interaksi 

yang dilakukan pelanggan terhadap perusahaan. 

c. Memperkuat kinerja perusahaan melalui pengukuran dan tindakan 

kepemimpinan. 

4. Mempertahankan pengalaman pelanggan dan memelihara pelanggan secara 

berkesinambungan 

a. Gunakan respon timbal balik pelanggan dan karyawan untuk memelihara 

pelanggan secara berkesinambungan dan mempertahankan pengalaman 

pelanggan. 

b. Membentuk kerjasama antara sistem HRD (human resource development) 

dengan proses bisnin yang terlibat langsung dalam memberikan dan 

menciptakan pengalaman pelanggan. 

c. Secara terus menerus mengembangkan dan mengkomunikasikan hasil 

untuk menanamkan Branded Customer Experience yang telah dijalankan 

perusahaan. 

 

5. Tahap-tahap Pertumbuhan Loyalitas Pelanggan 

Setiap perusahaan dituntut untuk mampu memupuk keunggulan kompetitifnya 

masing-masing melalui upaya-upaya yang kreatif, inovatif serta efisien, sehingga 

menjadi pilihan dari banyak pelanggan yang pada gilirannya nanti diharapkan 

menjadi loyal.Memiliki konsumen yang loyal adalah tujuan akhir dari semua 

perusahaan. Pelanggan yang dikategorikan sebagai pelanggan yang loyal ada mereka 

yang sangat puas akan produk tertentu sehingga mereka mempunyai antusiasme 

untuk memperkenalkannya kepada siapa saja yang mereka kenal. Selanjutnya pada 

tahap berikutnya pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas kesetiaan mereka 

dengan produk-produk lain buatan produsen yang sama, yang pada akhirnya akan 

membentuk mereka sebagai pelanggan yang setia kepada produsen tertentu 
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selamanya. Seseorang tumbuh menjadi pelanggan yang loyal secara bertahap, prose 

situ dilalui dalam jangka waktu tertentu.Griffin (2005:35) memaparkan dengan 

mengenali setiap tahap dan memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan mempunyai 

peluang yang lebih besar untuk mengubah pembeli menjadi pelanggan atau klien 

yang loyal.Tetapi kebanyakan dari perusahaan tidak mengetahui bahwa loyalitas 

konsumen dapat dibentuk melalui beberapa tahapan. Menurut Griffin (2005:35) ada 

tujuh tahap pertumbuhan seseorang menjadi pelanggan yang loyal, yaitu : 

1. Suspect 

Adalah orang yang mungkin membeli produk atau jasa. 

2. Prospek 

Adalah orang yang membutuhkan produk atau jasa dan memiliki kemampuan 

membeli. 

3. Prospek yang diskualifikasi 

Prospek yang diskualifikasi adalah prospek yang telah cukup dipelajari untuk 

mengetahui bahwa pelanggan tidak membutuhkan atau tidak memiliki 

kemampuan membeli suatu produk. 

4. Pelanggan pertama kali 

Pelanggan pertama kali adalah orang yang baru pertama kali membeli dari 

perusahaan. 

5. Pelanggan berulang 

Pelanggan berulang adalah orang-orang yang telah membeli dua kali atau 

lebih. 

6. Klien 

Klien membeli apapun yang perusahaan jual dan dapat ia gunakan. 

7. Penganjur (advocate) 

Seperti klien, seorang advocate membeli yang perusahaan jual yang mungkin 

dapat dia gunakan dan membeli secara teratur. 

 



27 
 

6. Keuntungan-keuntungan dari Pelanggan yang Loyal 

Dengan adanya pelanggan yang loyal terhadap perusahaan akan sangat 

menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Band (2000:23-24), mengemukakan 

beberapa keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan 

yang loyal, antara lain : 

1. Menaikan pangsa pasar dan menurunkan biaya mendapatkan pelanggan 

Artinya pelanggan-pelanggan yang loyal terhadap perusahaan akan 

menghubungkan pelanggan-pelanggan baru dengan perusahaan, dengan demikian 

mengurangi biaya untuk mendapatkan pelanggan. 

2. Menaikan laba perusahaan 

Artinya pelanggan-pelanggan yang loyal terhadap perusahaan akan cenderung 

untuk memesan lebih banyak produk produsen. 

3. Menurunkan biaya untuk menaikan pelanggan 

Artinya biaya untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru bisa jadi sangat 

besar, dengan adanya pelanggan-pelanggan yang loyal terhadap perusahaan 

berarti lebih sedikit pelanggan-pelanggan yang diperlukan, pelanggan-pelanggan 

yang loyal terhadap perusahaan sering dan konsisten melakukan pemesanan 

sehingga menurunkan biaya untuk melayani. 

 

7. Dimensi Loyalitas 

 Menurut Christian Grönroos (1994) mengemukakan bahwa ada 5 dimensi 

loyalitas yaitu:  

1). Behaviour Measure, merupakan suatu cara langsung untuk mengukur 

loyalitas terutama terhadap perilaku yang dilakukan karena kebiasan 

adalah untuk mempertimbangkan pada pembelian yang benar-benar 

dilakukan (actual purchase pattern). 

2). Switching Cost, merupakan suatu pendekatan dalam mengukur loyalitas 

dengan mengukur perbedaan pengorbanan atau risiko kegagalan, biaya 
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energi dan fisik yang dikeluarkan konsumen karena ia memilih salah satu 

alternatif. 

3). Measuring Satisfaction, pendekatan dalam mengukur loyalitas dengan 

cara mengukur kepuasan yang diperoleh dari suatu merek tertentu. 

4). Liking of the Brand, pendekatan ini diukur melalui tingkat kesukaan 

konsumen terhadap merek secara umum. 

5). Commitment, pendekatan ini diukur dari komitmen konsumen terhadap 

suatu merek tertentu dengan cara merekomendasikan kepada pihak lain 

seperti keluarga, teman atau lainnya. 

2.8   Pengaruh Kualitas Jasa dengan Loyalitas Konsumen 

Seorang konsumen akan melakukan proses evaluasi terhadap kualitas produk 

atau jasa yang diberikan perusahaan sesuai dengan apa yang mereka cari dan 

harapkan, sehingga akhirnya mereka bersedia untuk membayar. Ketika proses ini 

berlangsung, konsumen akan mengamati dan menilai kemampuan perusahaan dalam 

memperhatikan dan menangani masalah-masalah yang dihadapi konsumen. Jika 

konsumen merasakan kualitas produk atau jasa tersebut sesuai dengan harapannya, 

maka kemungkinan besar konsumen akan terus menggunakan produk tersebut yang 

berarti hal ini menciptakan loyalitas konsumen. Dimana konsumen akan melakukan 

konsumsi yang sama dengan sebelumnya atau bahkan melakuukan pemakaian produk 

yang lebih besar lagi, sehingga hubungan konsumen dengan produsen akan bertahan 

dalam jangka waktu yang panjang. Karena loyalitas konsumen merupakan ukuran 

yang lebih dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan 

keuangan. 

 Sebaliknya jika konsumen tidak merasa puas terhadap kualitas produk atau 

jasa yang ada, maka konsumen akan meninggalkan perusahaan untuk mencari dan 

mencoba produk sejenis dari perusahaan lain dan kemungkinan membandingkannya 

atau mereka benar-benar pergi meninggalkan perusahaan dan tidak akan kembali lagi. 

Satu hal yang perlu diketahui apabila konsumen melepaskan diri karena merasa tidak 



29 
 

puas, maka bisa jadi mereka akan menyebabkan citra yang buruk yang nantinya akan 

berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan karena banyak perusahaan yang 

mengandalkan kepuasan pelanggan sebagai keberhasilan dikemudian hari. 

 

2.9   Jurnal -Jurnal Pengaruh Kualitas Jasa dengan Loyalitas Konsumen 

 Berikut adalah beberapa jurnal yang melakukan penelitian serupa dengan 

penulis : 

1. Jurnal Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Restoran Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Sakana Japanese Restaurant Di Delonix Hotel Karawang oleh Lia 

Erlian Sari (2011). 

Dalam penelitiannya, faktor-faktor yang di jadikan variabel X adalah kehandalan 

(reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati atau 

kepedulian (empathy) dan bukti langsung (tangible).  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapatnya pengaruh positif rendah antara 

kualitas pelayanan jasa dengan loyalitas pelanggan Sakana Japanese Restaurant di 

Delonix Hotel Karawang. 

2. Jurnal Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Studi 

Pada Nasabah BRI Cabang Semarang Pattimura oleh Husnul Khatimah (2011). 

Faktor-faktor yang dijadikan variabel X adalah Tangible, Reliability, 

Responsiveness, Assurance dan Empahty. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah hanya faktor Assurance dan Empathy yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Produk Tabungan oleh 

Fivi Handayani (2009). 

Penelitian ini ingin meneliti apakah kondisi unsur kualitas pelayanan (tangibles, 

emphaty, reliability, responsivness dan assurance) mempengaruhi loyalitas 

nasabah BTN Malang. 
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Hasil dari penelitian ada terdapat pengaruh signifikan positif antara unsur kualitas 

pelayanan dengan loyalitas nasabah. 

 Dari hasil-hasil jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

pengaruh kualitas pelayanan (service quality) terhadap loyalitas konsumen. 

 

 


