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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Pemasaran 

 Konsep pemasaran digunakan dalam kegiatan pertukaran atau 

perdagangan. Pemasaran merupakan salah satu aktivitas yang dapat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan aktivitas 

pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan yang dapat menghasilkan laba 

dengan cara memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan 

berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk 

atau jasa yang dihasilkan dengan tujuan akan memperoleh keuntungan dari proses 

pertukaran tersebut. 

 Pemasaran tidak sekedar menyampaikan produk dari perusahaan kepada 

konsumen, tapi lebih dari itu. Proses pemasaran mencakup segmentasi pasar, 

memilih dan menetapkan posisi pada pasar sasaran yang dapat secara unggul 

dipuaskan oleh perusahaan. Pada saat ini perusahaan-perusahaan yang dapat 

bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat karena memiliki satu kesamaan 

yaitu fokus kepada konsumen (customer oriented) dan sangat berkomitmen pada 

pemasaran. 

Pemasaran memiliki arti lebih dari sekedar menjual dan mempromosikan 

suatu produk. Mengerti, menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyalurkan 

nilai dan kepuasan konsumen akan suatu produk merupakan inti dari pemasaran. 

Pemasaran telah berperan secara kritis dalam menentukan kesuksesan dari setiap 

kegiatan pemasaran. 

 Pemasaran sering dipandang sebagai suatu tugas untuk menciptakan, 

mempromosikan, dan menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen dan unit-

unit bisnis. Pemasaran diharapkan memiliki keahlian dalam merangsang 

permintaan akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 
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 Defenisi pemasaran menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Molan 

(2005;10) adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dengan proses itu 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain”. 

 

Sedangkan menurut Lamb Jr, et all diterjemahkan oleh Octaveria 

(2001;6) adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan menjalankan konsep, 

harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang dan jasa, untuk 

menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan tujuan individu dan 

organisasi”. 

 

 Dari defenisi-defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep 

pemasaran bukan hanya sekedar menjual dan mempromosikan produk atau jasa, 

tetapi merupakan suatu proses melalui alat pemasaran yang bertujuan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan individu maupun kelompok melalui 

pertukaran serta merupakan kegiatan perusahaan dalam merancang konsep, 

menentukan harga, dan mendistrubisikan barang. 

2.1.2. Produk 

Produk merupakan elemen kunci dari penawaran di pasar untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk tidak hanya dalam pengertian fisik, 

akan tetapi produk diartikan secara luas bisa berupa jasa manusia, tempat, 

organisasi, dan gagasan. 

 Menurut Kotler diterjemahkan oleh Molan (2005;69): 

“Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan atau kebutuhan”. 

Sedangkan menurut Lamb Jr, et all diterjemahkan oleh Octaveria 

(2001;414): 

“Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapat 

perhatian untuk dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan”. 
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Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa produk merupakan 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pelanggan yang diciptakan oleh 

perusahaan untuk digunakan dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan konsumen baik bersifat berwujud maupun yang bersifat 

tidak berwujud. 

2.1.2.1. Klasifikasi dan Atribut-atribut Produk 

 Produk merupakan bagian dalam bauran pemasaran yang memiliki 

peranan penting dalam aktifitas penjualan perusahaan. Pada dasarnya keuntungan 

yang diperoleh perusahaan berasal dari penjualan produk atau jasa yang 

dihasilkan. 

 Produk yang tersedia di pasar sangat beraneka ragam dan jumlahnya tidak 

terhitung. Setiap produk memiliki keunikan tersendiri dan hal itulah yang 

menjadikan suatu produk berbeda dan mempunyai keunggulan bersaing dari 

produk yang lainnya. Untuk memudahkan dalam mengenali suatu produk, maka 

produk diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan (Tjiptono,2001;102) yaitu: 

1. Berdasarkan Daya Tahan dan Wujudnya 

a. Barang yang Tidak Tahan Lama (Non Durable Goods) 

Barang yang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang 

dikonsumsi hanya dalam satu atau beberapa kali penggunaan. 

Contoh: Sabun, Mie Instan, dan Makanan/Minuman Ringan 

b. Barang Tahan Lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya dapat 

digunakan berulang kali. 

Contoh: Mobil, Motor, Handphone, dll. 

c. Jasa (Services) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

kepada konsumen. Jasa merupakan produk yang tidak nyata/tidak 

berwujud. 
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2. Berdasarkan Tujuan Pembelian 

a. Consumer Goods 

Consumer Goods adalah barang-barang yang dibeli konsumen akhir 

untuk dikonsumsi secara pribadi. Barang-barang dalam kategori ini 

dapat dikelompokan menjadi empat golongan, yaitu: 

1. Convinience Goods 

 Yaitu barang-barang yang biasanya sering dibeli konsumen, 

segera, dan dengan usaha yang minimum. Convinience Goods 

dapat dikelompokan kedalam tiga jenis, yaitu: 

- Staples Goods, yaitu barang yang dibeli konsumen secara 

regular atau rutin. Contoh: Sabun Mandi, Pasta Gigi, dll. 

- Impulse Goods, yaitu barang yang dibeli tanpa perencanaan 

terlebih dulu ataupun usaha-usaha untuk mencarinya. Contoh: 

Coklat, Koran, dll. 

- Emergency Goods, yaitu barang-barang yang dibeli bila suatu 

kebutuhan dirasakan sangat mendesak. Contoh: Payung dan 

Jas Hujan di musim hujan. 

2. Shopping Goods 

Yaitu barang-barang yang karakteristiksnya dibandingkan 

berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam pemilihan 

dan pembeliannya. Shopping Goods dapat dikelompokan kedalam 

dua jenis, yaitu: 

- Homogenous Shopping Goods, yaitu barang-barang yang oleh 

konsumen dianggap serupa dalam hal kualitas tetapi cukup 

berbeda dalam harga. Contohnya: TV, Komputer, Handphone, 

dll. 

- Heterogenous Shopping Goods, yaitu barang-barang yang 

aspek dan cirinya dianggap lebih penting oleh konsumen dari 

pada aspek harganya. Contoh: Pakaian dan Peralatan Rumah 

Tangga. 

3. Speciality Goods 
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Speciality Goods adalah barang-barang yang memiliki 

karakteristik dan atau identifikasi merek yang unik dimana 

sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk 

membelinya. Contoh: Mobil Mewah BMW, Pakaian Karya 

Perancang Terkenal, dll. 

4. Unsought Goods 

Unsought Goods merupakan barang-barang yang tidak diketahui 

konsumen atau kalaupun sudah diketahui, tetapi pada umumnya 

belum terpikirkan untuk membelinya. Unsought Goods dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

- Regulatory Unsought Goods, yaitu barang-barang yang sudah 

ada dan diketahui konsumen tetapi tidak terpikirkan untuk 

membelinya. Contoh: Kain Kafan, Peti Mati, Batu Nisan, dll. 

- New Unsought Goods, yaitu barang-barang baru dan sama 

sekali belum diketahui oleh konsumen. 

b. Industrial Goods 

Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini dikelompokan 

menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Material and Parts 

Yaitu barang-barang yang temuannya menjadi bagian dari produk 

jadi perusahaan. Barang-barang ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

- Raw materials, bahan-bahan yang belum diolah secara 

mekanik. Raw materials dibagi menjadi dua, yaitu nature 

product dan farm product. 

- Fabricating materials, barang-barang yang sudah dikelola 

secara mekanik.  

2. Capital Goods 

Yaitu barang-barang tahan lama yang memudahkan 

pengembangan dan pengelolaan produk akhir. Biasanya disebut 

dengan barang modal. Capital goods dibagi menjadi dua, yaitu: 

- Instalation, barang-barang yang tidak bergerak.  
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Contoh: Mesin, Pabrik, Komputer, dll. 

- Equipment, barang-barang yang bergerak.  

Contoh: Kendaraan operasional 

3. Operating Supply 

Yaitu barang-barang yang sama sekali tidak menjadi bagian dari 

produk jadi, tetapi berperan dalam kegiatan perusahaan.  

Contoh: Oli, Bensin, Tinta, dll. 

 Di samping itu, terdapat beberapa atribut produk yang penting yang oleh 

konsumen dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Menurut Fandy Tjiptono (2001;104) atribut produk terdiri dari: 

1. Merek (Branding) 

Penetapan merek dapat menambah nilai tambah suatu produk. Penetapan 

merek menjadi isu utama dalam strategi merek karena: 

a. Mengembangkan produk bermerek membutuhkan investasi pemasaran 

yang besar dalam jangka panjang, terutama untuk iklan, promosi, dan 

kemasan. 

b. Kebanyakan perusahaan belajar bahwa kekuatan berada di tangan 

perusahaan yang mengendalikan merek. 

2.   Kemasan (Packaging) 

 Pengemasan merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan  

pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. 

3. Pemberian Label (Labeling) 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi 

mengenai produk dan penjual. 

4. Layanan Pelengkap (Supplementary Services) 

Dewasa ini produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik itu 

jasa sebagai produk inti maupun sebagai pelengkap. 

5. Jaminan (Guaranty) 

Adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada 

konsumen, dimana para konsumen akan diberikan ganti rugi bila produk 

ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan/dijanjikan. 
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Jaminan atau garansi dapat berupa penggantian dengan produk baru, 

penggantian uang sejumlah yang dibayarkan untuk produk yang rusak, 

pelayanan perbaikan tanpa membayar, penggantian suku cadand, dan lain-lain. 

2.1.3. Merek 

 Pada saat ini konsumen memandang merek sebagai bagian penting dari 

produk, dan pemberian merek dapat menambah nilai suatu produk. Sehingga 

merek merupakan atribut produk yang sangat penting dan dapat mempengaruhi 

aktivitas pemasaran dari suatu perusahaan. 

 Ketika orang akan membeli suatu produk atau jasa, mereka biasanya 

terlebih dulu melihat merek dan memikirkan keistimewaan dari produk atau jasa 

tersebut. Bagi para konsumen merek juga dapat menjadi jaminan bahwa produk 

atau jasa yang mereka beli akan membawa manfaat yang mereka butuhkan atau 

inginkan. 

Merek merupakan suatu atribut dari sebuah produk yang sangat penting 

yang dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran perusahaan. Agar dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian merek ini, penulis 

mengemukakan pengertian merek dari beberapa ahli: 

 Menurut Philip Kotler (2003;349) yaitu: 

“Brand is a name, term, sign, symbol, or design, or combination of them, 

intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers 

and differentiance them from those of competitors”. 

Defenisi di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

“Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau 

kombinasi semua unsur tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

produk atau jasa dari individual atau kelompok penjual dan untuk 

membedakannya dari produk pesaing”. 

 Sedangkan menurut American Marketing Association diterjemahkan 

Molan (Kotler, 2005;82): 

“Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau 

kombinasi semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang 

atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya 

dari barang atau jasa pesaing”. 
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Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian merek 

merupakan strategi perusahaan untuk mengidentifikasikan produknya dan juga 

untuk membedakannya dari produk-produk pesaing. Selain itu ada merek dagang 

dan hak cipta yang merupakan bagian yang dilindungi. 

Menurut Freddy Rangkuty (2002;2) yaitu: 

1. Brand Name (nama merek) yang merupakan bagian yang diucapkan. 

Misalnya: Toyota, Suzuki, Honda, dll. 

2. Brand Mark (tanda merek) yang merupakan sebagian merek yang dapat 

dikenali namun tidak diucapkan, seperti lambang, desain huruf atau warna 

khusus. Misalnya: Simbol Toyota. 

3. Trade Mark (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian dari 

merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan 

sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dan hak 

istimewanya untuk menggunakan nama merek (tanda merek). 

4. Copy Right (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh 

undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya tulis, 

karya musik atau karya seni. 

Menurut Kotler diterjemahkan oleh Molan (2005;82) tingkatan merek 

dapat di bagi menjadi enam yaitu: 

1. Atribut 

 Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan    

agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja 

yang terkandung dalam suatu merek. 

2. Manfaat 

Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak 

saja membeli atribut tetapi juga membeli manfaat. 

3. Nilai 

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang 

memiliki nilai tinggi dan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang 

berkualitas dan berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna 

merek tersebut. 
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4. Budaya 

Merek memiliki budaya tertentu yang dapat mempengaruhinya. 

5. Kepribadian 

Merek memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. 

Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna 

akan tercermin dengan merek yang digunakan. 

6. Pemakai 

Merek menunjukan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah 

sebabnya para pemasar selalu menggunakan orang-orang yang terkenal 

untuk penggunaan mereknya. 

Tantangan dalam pemberian merek adalah untuk mengembangkan 

sekumpulan pengertian-pengertian yang mendalam tentang merek.  

2.1.4. Citra Merek  

Merek merupakan hal yang sangat penting bagi produsen maupun 

konsumen. Merek bukan hanya simbol yang dipakai untuk mengidentifikasi 

produk atau perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Dolak (2007:5) : 

 

“a brand is an identifiable entity that makes specific promises of 

value”  

Merek merupakan hal yang sangat penting bagi produsen maupun 

konsumen. Saat ini peranan merek atau fungsi merek bukan hanya sebagai 

pembeda dari produk yang dihasilkan oleh produsen yang satu dengan yang 

lainnya, namun merek merupakan penentu dalam menghasilkan suatu keunggulan 

kompetitif. Konsumen saat ini memandang merek sebagai salah satu hal yang 

sangat penting dalam melakukan keputusan pembelian. Merek juga merupakan 

suatu nilai tambah bagi suatu produk. 

Sementara itu, Kotler dan Keller (2009:268) mengemukakan definisi citra 

merek yaitu : 

“Perceptions and beliefs held by consumer. As reflected in the 

associations held in consumer memory.“ 
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Citra perusahaan merupakan suatu konsep yang sangat intuitif dan sangat 

subyektif. Dari awal penelitian terhadap konsep ini sampai dengan sekarang 

sangat sedikit sekali persetujuan atau konsensus mengenai citra perusahaan dan 

bagaimana konsep ini harus dioperasionalisasikan. Namun, dari perspektif 

organisasi, citra perusahaan dikonseptualisasikan sebagai suatu cara dimana 

anggota organisasi mempercayai pandangan dari stakeholder eksternal mengenai 

organisasi mereka atau suatu cara dimana para manajer organisasi menginginkan 

pihak luar memandang perusahaan (Pina; 2006:3).   

Sementara itu, menurut Freddy Rangkuty (2002;2) mengemukakan 

bahwa citra perusahaan merupakan kombinasi dampak terhadap observer dari 

semua komponen-komponen verbal maupun visual perusahaan baik yang 

direncanakan ataupun tidak atau dari pengaruh eksternal lainnya. Bisa dikatakan 

bahwa citra perusahaan merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi bagaimana 

suatu perusahaan diterima dan dipahami oleh semua segmen market yang 

dijadikan target atau bahkan hanya oleh seorang konsumen saja.  

Dari definisi-definisi diatas, diketahui bahwa masing-masing definisi 

mempunyai sudut pandang yang tidak jauh berbeda. Freddy menekankan pada sisi 

eksternal dimana bagaimana penerimaan dan pemahaman pasar yang dituju atas 

suatu perusahaan. Sedangkan Pina lebih menekankan dari sisi internal dimana 

bagaimana pihak manajemen organisasi menginginkan pihak luar memandang 

perusahaan mereka. Sementara itu, Kotler menekankan bahwa citra merek 

merupakan pemahaman dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek atau 

perusahaan yang dicerminkan melalui asosiasi-asosiasi tertentu dalam benak 

mereka.  

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, terdapat kesamaan bahwa citra 

berujung pada bagaimana penerimaan dan pemahaman konsumen atas suatu 

perusahaan. Dengan penerimaan tersebut, konsumen mempersepsikan suatu 

perusahaan dengan hal-hal tertentu dalam benak mereka. Karena itulah, dalam 

penelitian ini definisi citra, berdasarkan definisi dari Kotler dan Keller, dipahami 

sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan diterima 

dan dipahami oleh semua segmen pasar yang dilambangkan oleh konsumen 
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melalui kepercayaan, tingkah laku, daya tarik dan asosiasi terhadap perusahaan 

tersebut.  Hal ini dirasakan lebih tepat untuk menggambarkan citra yang dimaksud 

dalam penelitian ini karena pencitraan yang baik dari suatu perusahaan atau 

merek, dalam hal ini adalah 4848 travel, bisa tercermin dari penerimaan dan 

asosiasi penumpang yang sama seperti yang diharapkan oleh perusahaan.  

Citra perusahaan yang baik akan meningkatkan penjualan melalui 

kepuasan dan loyalitas konsumen, sebagai daya tarik tersendiri bagi investor dan 

calon-calon karyawan. Selain itu, hal ini bisa melemahkan efek negatif dari 

pesaing dan membuat perusahaan mampu untuk mencapai laba yang lebih tinggi 

(Pina; 2006:3). Karenanya, citra perusahaan ini harus benar-benar dijaga dan 

terus dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih optimal dan tentu saja 

menguntungkan bagi perusahaan baik dalam jangka panjang maupun dalam 

jangka pendek.  

Membangun citra perusahaan membutuhkan atribut-atribut tertentu baik 

yang tangible maupun intangible. Kedua karakteristik tersebut saling mendukung 

dalam pembentukan citra perusahaan. Banyak ahli yang berpendapat mengenai 

atribut-atribut apa saja yang membentuk citra perusahaan. Martineau, yang dikutip 

dari Pina (2006:2), menyebutkan bahwa citra terdiri atas kualitas fungsional dan 

atribut psikologis. Sementara itu, Padgett dan Allen (Pina; 2006:2) menyebutkan 

bahwa citra dari perusahaan jasa termasuk di dalamnya adalah atribut, 

konsekuensi fungsional dan arti simbolis dari lambang perusahaan. Selain itu, 

Abratt dan Mofokeng (Pina; 2006:3), mengemukakan bahwa atribut-atribut 

yang mengarahkan proses pembentukan citra perusahaan adalah kualitas produk, 

filosofi perusahaan, karyawan, logo perusahaan, seragam karyawan, iklan, nama 

perusahaan dan kualitas pelayanan dari karyawan. 

Pembentukan citra itu sendiri juga sangat tergantung dari komunikasi. 

Atribut-atribut dari citra perusahaan pun apabila tidak dikomunikasikan dengan 

baik maka konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak bisa 

mengetahui hal tersebut (Pina; 2006:3). Jadi, komunikasi yang baik akan sangat 

mendukung pada keberhasilan pembentukan citra perusahaan yang baik.  
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Hamel dan Prahalad (1994:258) menyatakan bahwa merek adalah suatu 

banner yang dapat dipakai untuk memayungi semua produk yang 

menggunakannya. Terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan dari suatu 

merek, yaitu : 

a. Pengakuan, merupakan kemampuan konsumen untuk mengenal dan 

mengingat suatu merek di dalam benak pikiran mereka. Pengakuan akan 

menciptakan suatu keuntungan yang bernilai dibandingkan dengan memasang 

iklan yang sering.  

b. Reputasi, merupakan kekuatan merek yang dapat membangun status yang 

cukup tinggi bagi sebuah merek karena dimata konsumen suatu merek 

memiliki suatu track record yang baik.  

c. Daya tarik, merupakan kekuatan merek suatu produk yang dapat membentuk 

asosiasi positif yang membuat konsumen menyukai suatu produk.  

d. Lingkup, merupakan differensiasi produk. Menyangkut seberapa besar 

konsumen dari suatu produk yang mau menggunakan merek yang 

bersangkutan. 

Dalam penelitian, dimensi dari citra mengikuti apa yang dikemukakan 

oleh Hamel dan Prahalad yaitu pengakuan, reputasi, daya tarik dan lingkup. 

Penggunaan dimensi ini akan dikaitkan dengan atribut-atribut pembentuk citra 

seperti yang telah dikemukakan diatas misalnya seperti kualitas jasa, kualitas 

pelayanan dari karyawan, dan logo perusahaan. 

 

2.1.5.   Kualitas Pelayanan  

2.1.5.1.     Definisi Kualitas 

 Menurut Tjiptono (2006:59),  Kualitas adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. 

 Sedangkan Menurut Kotler (2005:310),  Kualitas adalah keseluruhan ciri 

serta sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan nya 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 
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 Menurut Garvin dalam (Tjiptono,2008:57) mendefenisikan kualitas ke 

dalam lima perspektif yaitu : 

1. Transcendental approach 

Kualitas dipandang sebagai innate excellence, yaitu sesuatu yang secara 

bawaan tidak mungkin dikomunikasikan, contohnya kecantikan atau cinta. 

Perspektif ini mengatakan bahwa orang hanya bisa belajar memahami 

kualitas melalui pengalaman yang didapatkan dari eksposur berulang kali 

(repeated exposure). 

2. Product-based approach 

Perspektif ini mengasumsikan bahwa kualitas adalah karakteristik, 

komponen atau atribut obyektif yang dapat dikuantitatifkan dan dapat 

diukur. Perbedaan dalam hal kualitas yang mencerminkan perbedaan 

dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. 

3. User-based approach 

Perspektif ini didasari oleh pemikiran bahwa kualitas bergantung pada 

orang yang menilainya (eyes of the beholder), sehingga produk yang 

paling memuaskan preferensi seseorang (maximum satisfaction) 

merupakan produk yang berkualitas tinggi. 

4. Manufacturing-based approach 

Perspektif ini bersifat supply-based dan lebih berfokus pada praktik-

praktik perekayasaan dan pemanufakturan serta mendefenisikan kualitas 

sebagai kesesuaian atau kecocokan dengan persyaratan (conformance to 

requirements). Dalam konteks bisnis jasa, kualitas berdasarkan perspektif 

ini cenderung bersifat opertions-driven. 

5. Value-based approach 

Kualitas dipandang dari aspek nilai (value) dan harga (price). Dengan 

mempertimbangkan rade-off antara kinerja dan harga, kualitas 

didefenisikan sebagai affordable excellence, yakni tingkat kinerja terbaik 

atau yang sepandan dengan harga yang dibayarkan. 

 Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

adalah suatu keseluruhan ciri atau sifat produk yang mempunyai nilai dan kinerja 
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dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya menekankan pada 

aspek hasil akhir, yaitu produk dan jasa tapi juga menyangkut kualitas manusia, 

kualitas proses dan kualitas lingkungan. 

2.1.5.2.     Definisi Pelayanan 

 Menurut Hasibuan (2007:152), Pelayanan adalah kegiatan pemberian jasa 

dari satu pihak ke pihak lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang 

dilakukan secara ramah tamah,adil, cepat, tepat dan dengan etika yang baik 

sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya. 

 Sedangkan Tjiptono (2006:87) mendefenisikan pelayanan sebagai 

tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. Pelayanan adalah suatu produk yang ditawarkan dan 

disampaikan kepada pelanggan yang membutuhkan secara luas mencakup baik 

yang kelihatan (tangibles) maupun yang tidak kelihatan (intangibles).  

 Sedangkan Kotler, Amstrong, Ang,dkk (2005:220) mendefinisikan 

pelayanan adalah aktifitas atau untuk hal yang menguntungkan tetapi merupakan 

salah satu bagian penting yang ditawarkan dimana sifatnya tidak terlihat dan 

hasilnya tidak bersifat kepemilikan siapa pun.  

  Sedangkan Rangkuti (2006:72) mendefinisikan layanan atau service  

sebagai nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa pelayanan kepada konsumen.  

 Dari definisi diatas dapat diartikan pelayanan merupakan suatu kegiatan 

organisasi atau individu yang memiliki karakteristik jasa yang tidak dapat 

dirasakan secara fisik tetapi berupaya untuk memenuhi kepuasan dan permintaan 

pelanggan. 

2.1.5.3.     Definisi Kualitas Pelayanan 

 Menurut Lovelock (2007:96) mendefinisikan kualitas jasa adalah evaluasi 

kognitif jangka panjang terhadap penyerahan jasa suatu perusahaan dimana 

pelanggan membandingkan apa yang mereka harapkan untuk diterima dengan apa 

yang benar-benar mereka terima selama tahap pasca pembelian dalam proses 

pembelian jasa. 
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 Sedangkan menurut Lupioyadi (2008:181) mendefenisikan kualitas 

pelayanan sebagai faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas 

perusahaan dimana kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada konsumen dan sebagai strategi untuk mempertahankan diri dan 

mencapai kesuksesan dalam menghadapi persaingan. 

 Sedangkan Nasution (2004:47) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

 Berdasarkan definisi diatas, maka disimpulkan Kualitas pelayanan adalah 

tingkat keunggulan produk yang berpengaruh dari persepsi kinerja sesuai dengan 

yang diharapkan pelanggan. Pelanggan akan bertahan pada produk atau jasa suatu 

perusahaan jika kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi 

mereka. 

2.1.5.4.     Kesenjangan dalam pelayanan  

 Sebelum konsumen membeli suatu jasa, mereka memiliki harapan 

mengenai kualitas pelayanan yang didasarkan  pada kebutuhan-kebutuhan pribadi, 

pengalaman sebelumnya, rekomendasi dari mulut ke mulut dan iklan (Lovelock 

& Wright, 2005 : 96-98). 

 Setelah membeli dan menggunakan jasa tersebut, konsumen 

membandingkan kualitas yang diharapkan dengan apa yang benar-benar mereka 

terima. Kinerja yang mengejutkan dan melebihi apa yang mereka inginkan, akan 

dipandang memiliki kualitas yang lebih tinggi. Namun apabila kualitas berada 

dibawah tingkat yang diharapkan konsumen, perbedaan atau kesenjangan kualitas 

akan muncul, yaitu perbedaan antara kinerja pelayanan dan harapan-harapan 

konsumen. Kesenjangan pelayanan adalah hal yang penting, karena hal itulah 

yang merupakan penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap apa yang 

diharapkan dibandingkan dengan apa yang diterima. Tujuan utama dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan adalah memperkecil kesenjangan ini sedapat 

mungkin. Berikut adalah jenis-jenis kesenjangan yang dapat timbul dalam kualitas 

pelayanan (Lovelock & Wright, 2005 : 96-98) : 
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1. Kesenjangan Pengetahuan 

 Perbedaan anatara apa yang diyakini perusahaan akan diharapkan konsumen 

dan kebutuhan dan harapan konsumen yang sesungguhnya. 

2. Kesenjangan Standar 

Perbedaan antara persepsi manajemen terhadapharapan konsumen dan 

standar kualitas yang ditetapkan untuk penyerahan pelayanan. 

3. Kesenjangan Penyerahan 

 Perbedaan antara standar penyerahan yang ditentukan dan kinerja 

perusahaan yang sesungguhnya. 

4. Kesenjangan Komunikasi Internal 

 Perbedaan antara apa yang dianggap oleh iklan dan tenaga penjual 

perusahaan tersebut sebagai fitur produk, kinerja dan tingkat kualtas 

pelayanan dan apa yang benar-benar diinginkan oleh perusahaan. 

5. Kesenjangan Persepsi 

 Perbedaan persepsi antara apa yang benar-benar diserahkan dan apa yang 

dianggap konsumen telah mereka terima (karena mereka tidak dapat menilai 

kualitas pelayanan secara akurat). 

6. Kesenjangan Interpretasi 

 Perbedaan antara apa yang sesungguhnya dijanjikan perusahaan dalam 

upaya-upaya komunikasinya dan apa yang konsumen pikir telah dijanjikan 

dalam komunikasi tersebut.  

7. Kesenjangan Jasa 

 Perbedaan antara apa yang diharapkan konsumen akan mereka terima dan 

persepsi mereka terhadap pelayanan yang benar-benar diserahkan. 

 

2.1.5.5.     Dimensi Kualitas Pelayanan 

 Menurut acuan pada Lovelock (2007:98), kualitas pelayanan memiliki 5 

dimensi, yaitu : 

1. Tangibles 

2. Reliability  

3. Responsiveness 
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4. Assurance  

5. Empathy 

 Menurut  Parasuraman, Berry dan Zeithaml menerangkan lebih lanjut 

mengenai konsep kualitas pelayanan dalam A. James Fitzsimmons (2004 : 132), 

yaitu : 

1. Reliability (Kehandalan) 

Kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan secara baik  dan 

dengan akurat. kinerja layanan handal adalah harapan pelanggan yang 

berarti bahwa layanan yang dilakukan tepat waktu, dengan cara yang sama 

dan tanpa kesalahan disetiap waktu. 

2. Responsiveness (Ketanggapan) 

Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang 

cepat. pelanggan tetap menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas, 

menciptakan persepsi negatif yang tidak perlu kualitas. 

3. Assurance (Jaminan)  

Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk 

memyampaikan kepercayaan dan keyakinan. Dimensi jaminan mencakup 

beberapa fitur berikut : kompetensi untuk melakukan pelayanan, 

kesopanan dan rasa hormat terhadap pelanggan, komunikasi yang efektif 

dengan pelanggan dan sikap umum bahwa melayani pelanggan dengan 

baik hati. 

4.  Emphaty (Empati) 

penyediaan kepedulian, perhatian individual kepada pelanggan, empati 

mencakup beberapa fitur berikut : didekati, sensitivitas, dan usaha untuk 

memahami kebutuhan pelanggan. 

5.  Tangibles (Bukti fisik)  

penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi. 

Kondisi lingkungan fisik (misalnya kebersihan) adalah bukti nyata dari 

perawatan dan perhatian terhadap detail yang ditunjukkan oleh penyedia 

layanan. 
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2.1.5.6.     Konsep Pelayanan Berkualitas 

 Albrcht dalam Yamit (2004:23) mengemukakan bahwa terdapat dua 

konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Dua 

konsep tersebut adalah : 

1. Service Triangle adalah suatu model interaktif manajemen pelayanan yang 

menghubungkan antara perusahaan dengan konsumennya. Model tersebut 

terdiri dari tiga elemen dengan konsumen sebagai titik fokus, yaitu : 

a. Service Strategy, adalah strategi untuk memberikan pelayanan kepada 

konsumen dengan kualitas sebaik mungkin sesuai standar yang telah 

ditetapkan perusahaan. Standar pelayanan ditetapkan sesuai keinginan 

dan harapan konsumen sehingga tidak terjadi kesenjangan antara 

pelayanan yang diberikan dengan harapan konsumen. Strategi 

pelayanan harus juga dirumuskan dan diimplementasikan seefektif 

mungkin, sehingga mampu menciptakan pelayanan yang diberikan 

kepada konsumen tampil berbeda dengan para pesaingnya. Untuk 

merumuskan dan mengimplementasikan strategi pelayanan yang 

efektif, perusahaan harus fokus pada kepuasan konsumen sehingga 

perusahaan mampu membuat konsumen melakukan pembelian ulang 

bahkan meraih konsumen baru. 

b. Service People atau sumber daya manusia yang memberikan 

pelayanan, orang yang berinteraksi secara langsung maupun yang 

tidak berinteraksi secara langsung dengan konsumen harus 

memberikan pelayanan kepada konsumen secara tulus (emphaty), 

responsif, ramahm fokus dan menyadari bahwa kepuasan konsumen 

adalah segalanya. Untuk itu perusahaan harus pula memperhatikan 

kebutuhan karyawannya dengan cara menciptakan lingkungan kerja 

yang kondusif, rasa aman dalam bekerja, penghasilan yang wajar dan 

sistem penilaian kerja yang mampu menumbuhkan motivasi. Tidak 

ada gunanya jika perusahaan membuat strategi pelayanan dan 

menerapkannya secara aik untuk memuaskan konsumennya, 
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sementara pada saat yang sama perusahaan gagal memberikan 

kepuasan kepada karyawannya, demikian pula sebaliknya. 

c. Service System atau sistem pelayanan adalah proses pelyanan kepada 

konsumen yang melibatkan seluruh aktivitas fisik termasuk sumber 

daya manusia yang dimiliki perusahaan. Sistem pelayanan harus 

dibuat secara sederhana, tidak berbelit-belit dan sesuai standar yang 

telah ditetapkan perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mampu 

mendesain ulang sistem pelayanannya, jika pelayanan yang diberikan 

tidak memuaskan konsumen. 

2. Total Quality Service adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan 

pelayanan (stakeholders), yaitu konsumen, pegawai dan pemilik. 

Pelayanan mutu terpadu ini memiliki lima elemen penting yang saling 

terkait, yaitu : 

a. Market and Customer research adalah penelitian untuk mengetahui 

struktur pasar, segmen pasar, demografis, analisis pasar potensial, 

analisis kekuatan pasar, ,mengetahui harapan dan keinginan konsumen 

atas pelayanan yang diberikan. 

b. Strategy formulation adalah petunjuk arah dalam memberikan 

pelayanan berkualitas kepada konsumen sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan konsumen bahkan danpat meraih konsumen baru. 

c. Education, training and communication  adalah tindakan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu 

memberikan pelayanan berkualtas, mampu memahami keinginan dan 

hrapan konsumen. 

d. Assesment, measurement, and feedback  adalah penilaian dan 

pengukuran kinerja yang telah dicapai oleh karyawan atas pelayanan 

yang telah diberikan kepada konsumen. Penilaian ini menjadi dasar 

informasi baik kepada karyawan mengenai proses pelayanan 

apa,kapan, dan dimana yang perlu diperbaiki. 
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2.1.6.  Niat Beli dalam Kerangka Perilaku Konsumen 

Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan sasaran. Bidang perilaku konsumen mempelajari bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, dan membuang 

barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan 

hasrat mereka. 

Perilaku konsumen adalah salah satu informasi yang berguna bagi suatu 

perusahaan, karena dapat mempelajari perilaku konsumen maka perusahaan dapat 

mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu perusahaan  juga dapat 

mengantisipasi perilaku konsumen di masa yang akan datang melalui penerapan 

strategi pemasaran yang tepat. 

 

2.1.6.1.   Pengertian perilaku konsumen  

 Sebelum merencanakan program-program pemasarannya, sebuah 

perusahaan perlu mengenal konsumen sasarannya dan tipe proses keputusan 

membeli yang mereka lalui. Didalam proses pembelian mungkin akan melibatkan 

beberapa peserta yang memerankan peranan, seperti initiator, influencer, decider, 

buyer, dan user. Tugas para pemasar adalah mengenal para peserta di dalam 

proses pembelian produknya dan kadar pengaruh yang mereka berikan terhadap 

konsumen, memahami tingkah laku tersebut. 

 Definisi perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk (2007:5) : 

 Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan 

untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu dan uang) 

guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2001:158) : 

 Perilaku konsumen adalah perilaku pembelian konsumen akhir, 

perorangan dan rumah tangga yang membeli produk untuk konsumsi 

pribadi. 

 Sedangkan menurut Engel et al. yang dikutip oleh Tjiptono (2008:19): 

 Periaku konsumen merupakan tindakan-tindaka individu yang secara 

langsung terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan 
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menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan 

yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan yaitu perilaku konsumen menyoroti 

perilaku individu dan rumah tangga, perilaku konsumen menyangkut suatu proses 

keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan produk. 

2.1.6.2.     Pengertian sikap konsumen 

 Konsumen memiliki berbagai macam sikap terhadap produk, jasa, 

penjualan dan lain-lain. Sikap sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, 

pengaruh keluarga, dan teman-teman, pemasaran langsung dan media massa. 

 Adapun pengertian sikap konsumen menurut Schiffman dan Kanuk 

(2007:222), adalah sebagai berikut  

 Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dalam berperilaku dengan 

cara yang menyenanggkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek 

tertentu. 

 Sedangkan menurut Saladin dan Oesman (2002:42) : 

 Predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan 

terhadap rangsangan lingkungan yang dapat mengarahkan tingkah laku 

individu. 

 Ini berarti bahwa sikap yang berkaitan dengan perilaku membeli dibentuk 

sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai prodk, informasi secara lisan 

yang diperoleh dari orang lain atau melaui iklan baik media cetak maupun media 

elektronik, internet, pemasaran langsung dan juga berbagai promosi penjualan 

yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai kecenderungan yang dipelajari, sikap 

memiliki kualitas motivasi yaitu mereka yang mendorong konsumen kearah 

perilaku tertentu atau menarik konsumen dari perilaku tertentu. Karakteristik lain 

dari sikap adalah bahwa sikap yang relative konsisiten dengan perilaku yang 

dicerminkannya, tetapi walaupun mempunyai konsistensi sikap permanen, sikap 

dapat berubah. 
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2.1.6.3.    Proses Keputusan Pembelian Konsumen 

Untuk meraih keberhasilan, pemasar harus melewati bermacam-macam 

pengaruh yang mempengaruhi pembeli dan mengembangkan pemahaman 

mengenai bagaimana konsumen melakukan keputusan pembelian. Melalui 

pemahaman perilaku konsumen, pihak manajemen perusahaan dapat menyusun 

strategi dan program yang tepat dalam rangka memanfaatkan peluang yang ada 

dan mengungguli pesaingnya. Perilaku konsumen disini mencakup proses 

keputusan pembelian yang dialami oleh konsumen. 

Untuk memudahkan perusahaan dalam meneliti pembelian konsumen 

maka digunakan model tahapan  dari proses pembelian . Hal ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. berikut ini : 

Gambar 2.1.  Lima Langkah dari Model Proses Pembelian Pelanggan 

   

 

 

 

 

Sumber : Kotler (2009 : 204) 

Menurut Kotler (2009:204-208), lima tahap dalam proses keputusan 

pembelian, yaitu: 

1. Pengenalan Masalah  

Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnya dengan 

keadaan yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat dipicu oleh stimuli internal 

atau eksternal. 

Pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. 

Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, pemasar dapat 

mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan 

suatu jenis produk. Pemasar kemudian dapat mengembangkan strategi 

pemasaran yang memicu minat konsumen. 

Problem 

Recognation 

Information 

Search 

Evaluation 

Of Alternatives 

Purchase 

Decision 

Postpurchase 

Behavior 
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2. Pencarian Informasi  

Konsumen yang tergugah akan melakukan pencarian informasi. Pencarian 

informasi dapat dibagi dalam dua tingkat. Situasi pencarian informasi yang 

lebih ringan disebut perhatian yang menguat. Pada tingkat ini seseorang akan 

lebih peka terhadap informasi mengenai produk yang akan dicari. 

Pada tingkat berikutnya, seseorang akan memasuki pencarian aktif informasi 

yaitu dengan mencari bahan bacaan, menelepon teman, dan mengunjungi 

toko untuk mengetahui tentang produk yang dicari. Seberapa besar pencarian 

yang dilakukan oleh seseorang tergantung pada kekuatan hasratnya, jumlah 

informasi yang mula-mula dimilikinya, kemudahan dalam mendapatkan 

informasi, penghargaannya terhadap tambahan informasi dan kepuasan yang 

didapatkannya dari pencarian tersebut. 

Yang menjadi minat utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama 

yang     menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif  tiap sumber keputusan 

pembelian selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 

empat kelompok: 

 Sumber pribadi : Keluarga, teman, tetangga, kenalan. 

 Sumber komersial : Iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, pajangan. 

 Sumber publik : Media massa, organisasi  konsumen pemeringkat. 

 Sumber pengalaman : Penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 

3. Evaluasi Alternatif-Alternatif 

Tidak ada proses evaluasi tunggal yang sederhana yang digunakan oleh 

semua konsumen atau oleh satu konsumen dalam semua situasi pembelian. 

Konsep dasar dan proses evaluasi konsumen yaitu : pertama, konsumen 

berusaha memenuhi suatu kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat 

tertentu dan solusi produk. Ketiga, konsumen memandang setiap produk 

sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam 

memberikan manfaat yang dicari untuk memuaskan kebutuhan ini. 

Konsumen diasumsikan mempunyai fungsi utilitas untuk setiap atribut. 

Fungsi utilitas menjelaskan bagaimana kepuasan produk konsumen bervariasi 

pada tingkat yang berbeda dan setiap atribut.  Konsumen kemudian sampai 
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pada pendirian (pertimbangan, preferensi) terhadap alternatif merek melalui 

suatu prosedur evaluasi. Para konsumen ternyata menggunakan prosedur 

evaluasi yang berbeda-beda untuk membuat suatu pilihan antara obyek-obyek 

dengan atribut banyak. Kebanyakan pembeli akan mempertimbangkan 

beberapa atribut tetapi memberikan bobot yang berbeda pada masing-masing 

atribut. 

4. Keputusan Pembelian  

Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek 

dalam kumpulan pilihan. Konsumen juga mungkin membentuk niat untuk 

membeli produk yang paling disukai. Namun, dua  faktor dapat 

mempengaruhi pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah 

pendapat orang lain. Sampai dimana pendapat orang lain dapat mengurangi 

alternatif yang disukai seseorang tergantung pada dua hal (1) intensitas dan 

pendapat negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen, dan 

(2) motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. 

Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak diantisipasi  yang dapat muncul 

dan mengubah niat pembelian seperti kehilangan pekerjaan atau adanya 

pembelian yang mendesak. 

5. Perilaku Setelah Pembelian  

Setelah pembelian suatu produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan 

atau ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, 

melainkan berlanjut hingga periode pascapembelian. Pemasar harus 

memantau kepuasan pascapembelian, tindakan pascapembelian, dan 

penggunaan dan pembuangan pascapembelian.  Hal ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 berikut ini : 
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Gambar 2.2. Steps Between Evaluation of Alternatives and a Purchase 

Decision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (2009: 207) 

 Kepuasan Pascapembelian 

Kepuasan pembeli adalah fungsi seberapa dekat harapan pembeli atas 

suatu produk dengan kinerja yang dirasakan pembeli atas produk tersebut. 

Jika kinerja produk dibawah harapan pelanggan, maka pelanggan akan 

tidak puas, jika sesuai harapan maka pelanggan akan puas. Jika kinerja 

produk melebihi harapan pelanggan, maka pelanggan akan merasa sangat 

puas. 

 Tindakan Pascapembelian 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk akan 

mempengaruhi perilaku selanjutnya.  Jika puas, konsumen akan 

menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali 

produk tersebut. Pelanggan yang tidak puas bereaksi sebaliknya. Mereka 

mungkin akan membuang atau mengembalikan produk tersebut. 

 Penggunaan dan Pembuangan Pascapembelian 

Pemasar juga harus memantau bagaimana pembeli memakai dan 

membuang suatu produk. Jika konsumen menemukan pemakaian baru 

suatu produk, hal itu akan menarik perhatian penjual karena perusahaan 

dapat mengiklankan pemakaian baru. Penjual perlu mempelajari 
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 others 
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pemakaian produk dan penjualannya kembali bila tidak dipakai lagi 

sebagai petunjuk bagi kemungkinan adanya masalah-masalah dan 

kesempatan yang menguntungkan. 

 

2.1.7 Niat Beli dalam Model Hirarki Tanggapan dan Model AIDA 

2.1.7.1. Model Hirarki Tanggapan 

Pemasar menginginkan adanya tanggapan kognitif, pangaruh, dan perilaku 

dan audiens yang dituju. Artinya, pemasar ingin memasukkan sesuatu ke dalam 

pikiran konsumen, mengubah sikap konsumen, atau mendorong konsumen untuk 

bertindak.  Ketiga tanggapan tersebut di atas merupakan tahap-tahap dalam 

pembentukan sikap yang ditunjukkan dalam model hirarki tanggapan. Model ini 

menekankan bahwa jika pasar sasaran berikut karakteristiknya telah ditentukan , 

maka perusahaan harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari 

konsumennya (Kotler, 2009 : 568). 

Tanggapan yang utama adalah tindakan pembelian dan kepuasan 

konsumen. Namun respon ini merupakan hasil akhir dan suatu proses 

pengambilan keputusan konsumen yang berlangsung cukup lama. Karenanya 

perusahaan harus dapat mengubah sikap konsumen dan membawanya pada 

tahapan tertinggi yaitu tindakan pembelian. 

 

2.1.7.2. Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) 

Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari audiens, komunikator 

selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Untuk mengetahui lebih jauh 

efek dan komunikasi yang dapat dihasilkan dari suatu komunikasi pemasaran, 

dapat menggunakan pendekatan model hirarki tanggapan dimana AIDA sebagai 

konseptualisasi dini dipakai. 

Model AIDA adalah salah satu model hirarki respon yang cukup populer 

bagi pemasar sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemasaran. Model 

AIDA menurut Kotler (2009:56) memperlihatkan bagaimana konsumen melewati 

tahap perhatian (attention), minat (interest), kehendak (desire), dan tindakan 
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(action). Model ini mengasumsikan bahwa seseorang pembeli bertindak melewati 

tahap kognitif, afektif, dan perilaku dalam tahap itu. 

 Perhatian 

Menarik perhatian adalah tugas pertama suatu promosi. Promosi harus 

menarik minat khalayak sasarannya, baik pembaca, pendengar atau pemirsa. 

 Minat 

Mempertahankan minat bukanlah tugas yang mudah. Perhatian konsumen 

harus lebih ditingkatkan sehingga timbul rasa ingin tahu secara lebih rinci di 

dalam diri konsumen. Untuk itu mereka harus dirangsang agar mau membaca 

dan mengikuti bentuk-bentuk promosi yang disampaikan. 

 Kehendak 

Suatu bentuk promosi yang menarik perhatian konsumen dengan kata-kata 

maupun ilustrasi yang indah akan terbuang sia-sia jika pesan tersebut tidak 

berhasil menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menggunakannya. 

 Tindakan 

Mendorong tindakan merupakan tugas terakhir suatu promosi. Memilih kata--

kata yang tepat agar konsumen bergerak melakukan respon sesuai dengan yang 

diharapkan adalah suatu pekerjaan yang sulit.  Salah satu cara yang dapat 

ditempuh adalah dengan menggunakan kata-kata atau kalimat perintah dalam 

pesan.  Hal ini terlihat pada Gambar 2.3. berikut ini : 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Model Hirarki Tanggapan dan AIDA 

Sumber  :  Kotler (2003 : 568) 
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2.2. Penelitian Sebelumnya 

Sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil 

beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan citra merek dan kualitas 

pelayanan  yang telah di rangkum dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul dan Tahun 

Penelitian 

  Variabel Hasil dan Kesimpulan 

1. Rahayu Tri 

Astuti 

Ananlisis Pengaruh 

Iklan, Brand Trust dan 

Brand Image Terhadap 

Niat Beli Konsumen 

Telkom Speedy di Kota 
Semarang (2011) 

Sumber: 

http://eprints.undip.ac.id/

29465/ 

variable-variabel yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah :  

 

1)Variabel Independent 

(Variabel bebas ), yang 

terdiri dari :  

- Iklan (x1)  

- Brand Trust (x2) 

- Brand Image (x3) 

 

2)Variabel Dependent 

(Variabel Terikat ), yang 

terdiri dari :  

- Niat Beli (Y) 

 

Hasil uji t membuktikan 

bahwa variabel iklan 

(0,023) dan kepercayaan 

merek (0,001) memiliki 

dampak positif pada niat 

beli Telkom Speedy 

sementara citra merek 

(0.531) memiliki efek 

negatif pada niat membeli 

Telkom Speedy , yang 

berarti bahwa variabel 

sesuai dengan iklan 

konsumen dan kepercayaan 

merek dianggap sebagai 

variabel penting ketika akan 

membeli Telkom Speedy .  

Koefisien determinasi 

(adjusted R2) diperoleh 

21,7% dari 0,217 berarti 

bahwa niat beli dapat 

dijelaskan oleh variabel 

periklanan , brand trust dan 

brand image sedangkan 

78,3 % sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

2. Bambang 

Munas 

Analisis Pengaruh 

KualitasProduk, Kualitas 

Pelayanan, Harga dan 

Tempat Terhadap Niat 

beli (Studi pada rumah 

makan “Soto Angkring 

Mas Boed” di Semarang) 

(2010) 
 

Sumber: 

http://eprints.undip.ac.id/

23470/1/JURNAL.pdf 

 

(1)Variabel independent 

(bebas) : 

-Kualitas Produk (X1) 

-Kualitas Pelayanan(X2) 

-Harga (X3) 

-Tempat (X4) 

 

(2)variabel dependent 

(terikat) : 

Niat beli (Y) 

Urutan secara individu dari 

masing-masing variabel 

yang paling berpengaruh 

adalah variabel kualitas 

produk dengan koefisien 

regresi sebesar 0,260, lalu 

kualitas pelayanan dengan 

koefisien regresi sebesar 

0,253, kemudian diikuti 

dengan harga dengan 

koefisien regresi sebesar 

0,239, sedangkan variabel 

yang berpengaruh paling 

rendah adalah tempat 

dengan koefisien regresi 

sebesar 0,206. Rumah 

Makan “Soto Angkring Mas 

Boed” perlu 

mempertahankan elemen-

elemen yang sudah dinilai 

baik oleh pelanggan serta 
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No Peneliti Judul dan Tahun 

Penelitian 

  Variabel Hasil dan Kesimpulan 

perlu memperbaiki hal-hal 

yang masih kurang. 

 

3.  Shuhada 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Fasilitas dan 

Lokasi Terhadap 

Keputusan Pembelian 

(Studi Pada Tamu Hotel 

Srondol Indah 

Semarang) (2010) 
 

Sumber : http:// 

thesis.undip.ac.id/doc/La

in-lain/2012-1-00419-

MN%20ringkasan.pdf 

 

Variabel independent 

(bebas) : 

-Kualitas Pelayanan (X1) 

-Fasilitas (X2) 

-Lokasi (X3) 

 

Variabel dependet 

(terikat) : 

Keputusan pembelian (Y) 

Angka Adjusted R square 

dari 0.473 menunjukkan 

bahwa 47,3 persen dari 

variasi dapat dipengaruhi 

oleh ketiga variabel 

independen dalam 

persamaan regresi . 

Sementara yang pengaruh 

lain sebesar 52,7% persen 

dijelaskan oleh variabel lain 

di luar dari empat variabel 

yang digunakan dalam 

penelitian ini 

 

Sebagai referensi lainnya dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

mengambil beberapa jurnal international yang berhubungan dengan citra merek 

dan kualitas pelayanan yang telah di rangkum dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 2.2 Jurnal Internasional 

No Peneliti Judul dan Tahun 

Penelitian 

Variabel Hasil dan Kesimpulan 

1. Grewal, 

Dhruv 

The effect of store name, 

brand name and price 

discounts on consumers' 

evaluations and purchase 

intentions. (1998) 

 

Sumber : http://new-

eresources.pnri.go.id/libr

ary.php?id=00001 

 

X1= store name 

X2=brand name 

X3=price discounts  

 

Y=consumer’ 

evaluations 

 

Z=repurchase 

intention 

Hasil menunjukkan harga 

referensi internal 

dipengaruhi oleh diskon 

harga , nama merek dan 

kualitas melihat suatu 

merek . Pengaruh potongan 

harga pada kualitas suatu 

merek yang dirasakan 

sangat minim . Harga 

diskon , harga referensi 

internal dan kualitas suatu 

merek yang dirasakan 

memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai 

yang dirasakan . Persepsi 

nilai dan citra toko 

berpengaruh positif 

terhadap niat beli . 

Pengaruh yang tinggi lebih 

disebabkan oleh nama 

merek , sementara 

pengaruh rendah lebih 

dipengaruhi oleh harga 

diskon . Konsumen 

pengetahuan yang rendah 

juga terpengaruh oleh nama 

toko dan nama merek. 

2. Samiei, 

Neda 

The effect of electronic 

word of mouth on brand 

image and purchase 

intention (2012) 

 

 

Sumber : http://e-

resources.pnri.go.id:2058

/docview/1024771212?ac

countid=25704 

 

X1 = Word of mouth 

 

Y  = Purchase 

intention 

 

Z  = Brand Image  

Penelitian ini menemukan 

bahwa e - WOM adalah 

salah satu faktor yang 

paling efektif 

mempengaruhi citra merek 

dan niat beli merek di pasar 

konsumen . Keterbatasan 

Penelitian / implikasi - 

Makalah ini menguraikan 

cara untuk mempromosikan 

sebuah merek secara efektif 

melalui komunitas 

pelanggan online , serta tips 

umum untuk website dan 

forum moderator untuk 

memfasilitasi presentasi 

tersebut dengan cara yang 

berguna untuk para anggota 

komunitas online mereka. 

Meskipun ada aliran 

penelitian besar yang 

meneliti branding 

konsumen barang dan 

literatur meningkat pada 

merek produk , sedikit yang 

diketahui tentang citra 

merek dalam konteks 

komunikasi online. 

Penelitian ini meluas 

pengukuran yang ada dari 

http://e-resources.pnri.go.id:2058/indexinglinkhandler/sng/au/Grewal,+Dhruv/$N?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2058/indexinglinkhandler/sng/au/Grewal,+Dhruv/$N?accountid=25704
http://new-eresources.pnri.go.id/library.php?id=00001
http://new-eresources.pnri.go.id/library.php?id=00001
http://new-eresources.pnri.go.id/library.php?id=00001
http://e-resources.pnri.go.id:2058/indexinglinkhandler/sng/au/Samiei,+Neda/$N?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2058/indexinglinkhandler/sng/au/Samiei,+Neda/$N?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2058/docview/1024771212?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2058/docview/1024771212?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2058/docview/1024771212?accountid=25704
http://e-resources.pnri.go.id:2058/docview/1024771212?accountid=25704
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No Peneliti Judul dan Tahun 

Penelitian 

Variabel Hasil dan Kesimpulan 

citra merek ke pengaturan 

baru , yaitu e - WOM . 

Orisinalitas / nilai - Tulisan 

ini memberikan 

pemahaman yang berharga 

tentang pengukuran e - 

WOM , citra merek , dan 

niat beli dalam industri 

otomotif dan menawarkan 

dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk mendapatkan profit 

dan menjadi sukses. Salah satu indikator bahwa suatu produk perusahaan sukses 

atau tidaknya di pasar adalah seberapa jauh tumbuhnya niat beli konsumen 

terhadap produk tersebut. Untuk mencapai niat masyarakat yang tinggi maka 

suatu perusahaan perlu menciptakan ikatan yang kuat dengan para pelanggan 

dengan cara menciptakan sebuah pengalaman yang tak terlupakan dan menyentuh 

emosi pelanggan pada produk atau jasa yang ditawarkan.  

Menurut Wong (2004:156) pengalaman yang berkesan dan menyenangkan 

dapat membangkitkan hubungan yang lebih lama dari konsumen terhadap suatu 

produk atau jasa,dalam hal ini adalah 4848 travel dan akan mencoba untuk 

menggunakan kembali jasa travel ini. Tidak hanya ingin menggunakan sekali saja, 

tetapi juga niat mereka untuk menggunakan kembali secara berulang terhadap jasa 

travel ini. Diharapkan setelah banyak masyarakat yang berniat untuk 

menggunakan  jasa travel ini, secara tidak langsung travel ini dapat bersaing dan 

berkembang mengikuti perubahan zaman. 

Dengan semakin banyaknya perusahaan yang menawarkan produk atau 

jasa sejenis, maka konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak sehingga 

membuat posisi tawar konsumen juga semakin meningkat. Begitu juga dalam 

proses menentukan keputusan pembelian suatu produk atau jasa, harapan 

pelanggan diyakini mempunyai peranan yang besar dalam menentukan pembelian.  

Harapan dari pelanggan atas suatu produk atau jasa sedikit banyak 

berkaitan dengan kualitas jasa. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh 
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Nasution (2004:47) maka kualitas jasa adalah tingkat keunggulan produk yang 

berpengaruh dari persepsi kinerja sesuai dengan yang di harapkan pelanggan. 

Pelanggan akan bertahan pada produk atau jasa suatu perusahaan jika kualitas 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan ekspektasi mereka. 

Dalam menggunakan jasa travel tentunya diperlukan suatu pelayanan yang 

berkualitas dan membuat para konsumennya menjadi puas. 4848 travel hendaknya 

juga mempunyai keunggulan dalam memenuhi keinginan pelanggan agar tercipta 

kualitas jasa yang dapat menarik niat pelanggan untuk menggunakan 4848 travel. 

Menurut Lovelock (2007 : 420) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan 

yang baik itu memiliki 5 dimensi, yaitu : Tangible, Reliability, Assurance, 

Responsiveness dan  Empathy. 

Kualitas pelayanan yang diatas harapan konsumen tentu saja akan 

menghasilkan citra yang tinggi dan pada akhirnya bisa menciptakan niat beli 

pelanggan. Citra yang tinggi harus memperhatikan empat hal pokok yaitu 

pengakuan, reputasi, daya tarik dan lingkup (Hamel dan Prahalad,1994:258). 

Pencitraan  yang baik akan dapat terpenuhi apabila memperhatikan keempat hal 

tersebut diatas. 

Banyaknya penyedia jasa angkutan menyebabkan banyaknya pilihan bagi 

calon penumpang dalam mencari vairasi untuk memilih jasa angkutan. Sebagai 

pelopor jasa angkutan luar kota, 4848 travel  harus dapat mengoptimalkan sistem 

jasa yang langsung kepada penumpang. Namun saat ini di Bandung telah ada 

banyak penyedia jasa angkutan, sehingga menyebabkan persaingan yang tinggi 

diantara penyedia jasa angkutan. Persaingan yang tinggi membuat para penyedia 

jasa angkutan berpikir keras agar dapat tetap eksis dalam menjalankan usahanya. 

Dimana strategi yang dilakukan dapat secara nyata memiliki pengaruh langsung 

terhadap perubahan perilaku konsumennya, baik berdampak pada kekecewaan 

maupun kepuasan. 

Kondisi armada yang baik serta peranan front-liner atau costumer care 

menjadi sangat penting dalam memberikan kepuasan bagi penumpang. Sedangkan 

sistem pelayanan pendukung seperti sistem call center atau pelayanan virtual 

dimana pelayanan dapat diakses melalui media telepon, website dan chatting 
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harus dapat ditingkatkan guna memudahkan proses pelayanan bagi calon 

penumpang sesuai keinginan dan kebutuhan calon penumpang tersebut. 

Seiring dengan berjalannya waktu, maka suatu perusahaan yang 

menghasilkan suatu produk maupun jasa akan dengan sendirinya mendapatkan 

persepsi dari konsumen dan atau bahkan dari masyarakat luas terkait dengan 

kinerjanya. Persepsi ini bisa terbentuk dengan sendirinya ataupun memang 

sengaja dibentuk oleh merek tersebut.  

Citra merek yang baik menjadi daya tarik kuat untuk menggiring 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Atau setidaknya akan 

membangkitkan keinginan atau niat beli yang kuat dari konsumen untuk 

menikmati atau membeli produk yang ditawarkan.  

Niat beli yang kuat dari seorang konsumen tentu saja tidak muncul begitu 

saja. Kemunculan terjadi setelah melewati beberapa tahap, misalnya bagaimana 

konsumen melewati tahap perhatian, tahap daya ingat, minat lalu berlanjut ke 

tahap keinginan. Lebih jauh lagi bahwa konsumen tersebut bisa menuju ke tahap 

kehendak. Ketika sudah mencapai tahap ini, setidaknya calon konsumen sudah 

mempunyai keinginan yang kuat untuk menikmati jasa tersebut namun belum 

menemukan waktu dan kesempatan yang tepat.  

Untuk bisa mencapai ke dalam tahapan-tahapan tersebut, maka diperlukan 

berbagai upaya dari 4848 travel agar konsumen setidaknya mengetahui citra dan 

kualitas pelayanan dari 4848 travel itu sendiri. Misalnya adalah dengan 

menggunakan bauran pemasaran dan pembentukan citra merek dan citra 

perusahaan yang baik. Citra perusahaan itu sendiri merupakan segala sesuatu yang 

mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan diterima dan dipahami oleh semua 

segmen market yang dilambangkan oleh konsumen melalui pengakuan, reputasi, 

daya tarik, dan lingkup terhadap perusahaan tersebut. Karena itulah, faktor citra 

merek dan kualitas pelayanan bisa dijadikan sebagai faktor-faktor yang 

mendukung keberhasilan dari penjualan 4848 travel dan akan menentukan niat 

beli dari konsumen itu sendiri.  

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat 

kerangka pemikirannya seperti yang terlihat pada Gambar 2.4. berikut ini : 
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Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran 
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Dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka dapat dibuat paradigma 

penelitian seperti terlihat pada Gambar 2.5. berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Paradigma Penelitian 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

1. Hipotesis : 

“Citra dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap niat konsumen untuk 

menggunakan 4848 travel”. 

2. Sub Hipotesis 

a. Citra berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan 4848 travel. 

b. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap niat konsumen untuk 

menggunakan 4848 travel. 

Citra Merek (X1) 

 Pengakuan 

 Reputasi 

 Daya Tarik 

 Lingkup 

Kualitas Pelayanan (X2) 

 Tangible, 

 Reliability, 

 Assurance, 

 Responsiveness 

 Empathy. 

  

Niat Beli Konsumen  

4848 travel (Y) 


