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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Bauran Pemasaran 

 Dalam pemasaran terdapat strategi yang disebut bauran pemasaran yang 

mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pelanggan untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan di pasar. Kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep yang 

yang disebut bauran pemasaran. Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua 

variabel yang dapat dikontrol perusahaan untuk memuaskan pelanggan sasaran.  

Ada beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai bauran pemasaran, yaitu 

sebagai berikut: 

“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mendapatkan respon dalam target pasar” (Kotler dan 

Armstrong; 2012:51). 

Pengertian bauran pemasaran atau marketing mix menurut Dharmesta 

(2008:78):“Bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau 

kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni: 

produk, struktur harga, kegiatan promosi dan sistem distribusi”. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa marketing mix adalah 

kombinasi variabel-variabel yaitu produk, harga, promosi dan distribusi. Keempat 

variabel ini perlu dikombinasikan dan dikelola agar perusahaan dapat melakukan 

aktivitas pemasarannya sebaik mungkin sehingga mencapai tujuan-tujuan pemasaran 

dan tujuan perusahaan melalui peningkatan laba dan sebagainya.  

Kotler dan Armstrong (2012:51) juga menjelaskan bahwa ada empat 

komponen yang tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran yang terkenal dengan 

sebutan 4P, seperti yang tertera pada gambar berikut: 
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 Sumber: Kotler dan Armstrong (2012:52) 

Gambar 2.1 

Empat Komponen P dalam Bauran Pemasaran 

 

 Adapun penjelasan dari gambar di atas adalah sebagai berikut: 

1. Produk berarti barang dan jasa yang dikombinasikan oleh perusahaan yang 

akan disampaikan kepada target pasar. 

2. Harga adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh konsumen atau 

pelanggan untuk mendapatkan suatu produk dari perusahaan. 

3. Tempat atau saluran distribusi termasuk aktivitas dari perusahaan untuk 

membuat produk yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. 

4. Promosi adalah aktivitas untuk mengkomunikasikan produk dan membujuk 

pelanggan sasaran untuk membelinya. 
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2.1.2 Harga 

Harga yang merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang seringkali 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan pembelian 

tidak bisa dikesampingkan oleh perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:345) harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, 

atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat 

dari memiliki atau  menggunakan suatu produk atau jasa. Sementara itu, menurut 

Dharmesta (2008:241) harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang (ditambah 

beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari produk dan pelayanannya. 

Harga merupakan faktor penentu yang mempengaruhi pilihan pembelian, hal 

ini masih menjadi kenyataan di negara-negara dunia ketiga, dikalangan kelompok-

kelompok sosial yang miskin, serta pada bahan-bahan pokok sehari-hari. Namun 

dalam dasawarsa terakhir ini, faktor-faktor lain selain harga telah beralih menjadi 

relatif lebih penting dalam proses pembelian.  

Harga dapat menunjukkan kualitas merek dari suatu produk, dimana 

konsumen mempunyai anggapan bahwa harga yang mahal biasanya mempunyai 

kualitas yang baik. Pada umumnya harga mempunyai pengaruh yang positif dengan 

kualitas, semakin tinggi harga maka semakin tinggi kualitas.  

Konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan yang positif antara harga 

dan kualitas suatu produk, maka mereka akan membandingkan antara produk yang 

satu dengan produk yang lainnya, dan barulah konsumen mengambil keputusan untuk 

membeli suatu produk.  

Tjiptono (2008:152) mengatakan bahwa harga memiliki dua peranan utama 

dalam mempengaruhi minat beli, yaitu: 

1. Peranan alokasi dari harga 

Fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya 
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balinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang 

dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang 

tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

2. Peranan informasi dari harga 

Fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai faktor-faktor produk, 

seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli 

mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara 

obyektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. 

Adapun setiap perusahaan memiliki kebijakan berbeda dalam menetapkan 

harga yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. 

Hal tersebut tidak lepas dari keputusan yang dibuat sebelumnya oleh perusahaan 

mengenai penempatan pasar. Pertama kali perusahaan harus menentukan terlebih 

dahulu apa yang ingin dicapai dari suatu produk tertentu. Bila perusahaan telah 

menjatuhkan pilihannya pada suatu pasar sasaran dengan penempatan pasar tertentu, 

maka strategi penempatan pasar tertentu, maka strategi bauran pemasarannya, 

termasuk harga, akan lebih cepat ditentukan (Kotler dan Armstrong; 2008:76). 

Sedangkan salah satu tujuan penetapan harga adalah tujuan yang berorientasi 

pada citra (Tjiptono; 2008:153). Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui 

strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk 

membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Dalam tujuan berorientasi pada 

citra, perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan 

diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus. Dan hal ini 

paling banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang menjual produk yang 

termasuk kategori special goods maupun produk yang membutuhkan keterlibatan 

tinggi dalam proses pembelian.  
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2.1.2.1 Indikator Harga 

Menurut Stanton (Rosvita, 2010:24), terdapat empat indikator yang 

mencirikan harga, yaitu:  

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing harga 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Harga akan menjadi pertimbangan yang cukup penting bagi konsumen dalam 

memutuskan pembeliannya, konsumen akan membandingkan harga dari produk 

pilihan mereka dan kemudian mengevaluasi apakah harga tersebut sesuai atau tidak 

dengan nilai produk serta jumlah uang yang harus dikeluarkan. Secara tradisional 

harga telah diperlakukan sebagai penentu utama pilihan pembelian.  

 

2.1.3  Loyalitas Pelanggan 

 Adanya persaingan yang semakin ketat, dimana semakin banyak produsen 

yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, menyebabkan 

setiap perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai 

tujuan utamanya. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya pengusaha yang 

menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan iklan dan 

misinya. Menurut Griffin (2007:16) bahwa kunci utama untuk memenangkan 

persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan pada pelanggan melalui 

penyampaian produk berkualitas dengan harga bersaing sehingga mendorong 

pelanggan untuk melaksanakan pembelian ulang. 
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2.1.3.1 Definisi Loyalitas 

 Setelah konsumen melakukan pembelian produk, maka akan timbul rasa yang 

kepuasan atau ketidakpuasan yang merupakan akhir dari proses penjualan. Untuk itu 

perusahaan harus mengetahui sikap pelanggan dalam mengekpresikan produk yang 

dipakainya, dan perilaku lain yang menggambarkan reaksi pelanggan atas produk 

yang telah dirasakan. Konsumen yang loyal merupakan tujuan akhir perusahaan.  

Menurut Griffin (2007:16), definisi loyalitas adalah: “Loyalty is defined as 

non random purchase expressed by some decision making unit”. Sedangkan menurut 

Tjiptono (2007:111), “loyalitas adalah situasi dimana konsumen bersikap positif 

terhadap produk atau produsen dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten”.  

Berdasarkan definisi di atas, loyalitas merupakan perilaku yang cenderung 

tetap dalam melaksanakan keputusan pembelian, dimana keputusan tersebut 

mengesampingkan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Dengan kata lain pelanggan 

yang loyal merupakan pelanggan yang dalam keputusan pembeliannya tidak 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, jarak dan atribut lainnya 

yang berpengaruh dalam menentukan pilihannya, karena dalam benaknya telah 

tertanam bahwa produk perusahaan yang akan dibeli telah memenuhi kriterianya. 

Menurut Schnaars yang dikutip oleh Tjiptono (2007:24) pada dasarnya tujuan 

dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan kepuasan pada pelanggan agar merasa 

puas. Terciptanya kepuasan konsumen dan konsumennya menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi terciptanya loyalitas pelanggan, serta membentuk 

suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan perusahaan.  

 

2.1.3.2 Jenis-jenis Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Tjiptono (2007:110), dengan komponen pembentukan loyalitas dapat 

menghasilkan empat situasi kemungkinan loyalitas:  
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1. Non Loyality 

Bila sikap perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, maka 

loyalitas tidak akan terbentuk. Ada dua kemungkinan penyebabnya, pertama 

siapa yang lemah (mendekati netral) dapat terjadi bila suatu produk atau jasa 

baru diperkenalkan dan atau pemasarannya tidak mampu mengkomunikasikan 

keunggulan unik produknya. Kedua berkaitan dengan dinamika pasar, di mana 

merek-merek yang berkompetisi dipersepsikan serupa, konsekuensinya 

pemasar mungkin sangat sulit membentuk sikap yang positif terhadap produk 

atau perusahaannya.  

2. Spurious Loyality 

Bila sikap relative lemah disertai pola pembelian ulang yang kuat, maka yang 

terjadi adalah Spurious Loyality. Situasi semacam ini ditandai dengan 

pengaruh faktor non-sikap terhadap perilaku, misalnya norma subyektif dan 

faktor situasional. 

3. Latent Loyality 

Situasi latent loyality tercermin bila sikap yang kuat disertai pembelian ulang 

yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian para pemasar ini disebabkan 

pengaruh faktor-faktor sikap dalam menentukan pembelian ulang.  

4. Loyality  

Situasi ini merupakan situasi loyal yang paling diharapkan pemasar, dimana 

konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen dan disertai pola 

pembelian ulang yang konsiisten.  

 

2.1.3.3 Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Griffin (2007:31), pelanggan yang loyal merupakan asset yang tidak 

ternilai bagi perusahaan sehingga membagi karakteristik pelanggan yang loyal 

sebagai berikut: 
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1. Melakukan pembelian secara teratur. 

2. Membeli diluar lini produk. 

3. Menolak produk lain. 

4. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik pesaing (tidak mudah terpengaruh 

oleh daya tarik pesaing produk sejenis lainnya). 

Zeithaml dan Bitner (2009:201) menyatakan bahwa karakteristik loyalitas 

pelanggan yang didasarkan pada dimensi perilaku dan sikap adalah: 

1. Merekomendasikan hal-hal yang positif untuk perusahaan kepada orang lain. 

2. Melakukan bisnis lebih banyak dengan perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Mempertimbangkan perusahaan sebagai pilihan pertama di masa yang akan 

datang. 

Menurut Timm (2001:6-7), loyalitas pelanggan merupakan susunan dari lima 

elemen sebagai berikut: 

1. Keseluruhan kepuasan pelanggan. Rendah atau ketidakteraturan dari tingkat 

kepuasan membatalkan pelanggan bagi perusahaan untuk mendapatkan 

loyalitas pelanggan. 

2. Komitmen pelanggan untuk menciptakan pembelian berulang di dalam sebuah 

hubungan dengan perusahaan. 

3. Keinginan pelanggan untuk menjadi pembeli ulang. 

4. Keinginan pelanggan untuk merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. 

5. Daya tahan pelanggan untuk berpindah kepada pesaing. 

Loyalitas pelanggan biasanya ditandai dengan kecenderungan pelanggan 

untuk menggunakan jasa atau produk tersebut secara berulang-ulang, kemudian 

selanjutnya pelanggan tersebut akan menyampaikan dan merekomendasikan kepada 

orang lain atas produk atau jasa yang telah diterimanya. Pada akhir pelanggan akan 

setia kepada produk atau jasa tersebut serta menolak produk atau jasa sejenis yang 

ditawarkan oleh perusahaan yang berbeda. 
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2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

Menurut Zikmund et. All (2003:72) loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh lima 

faktor yaitu: 

1. Kepuasan  

Kepuasan pelanggan merupakan pasca pembelian atau pasca evaluasi 

pemilihan yang menghasilkan perbandingan antara harapan pembeli dengan 

kinerja yang diterima.  

2. Keterikatan Emosi  

Pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap produk yang merupakan suatu 

ketertarikan terhadap produk. Dalam berbagai kondisi, pelanggan 

kemungkinan mengidentifikasikan dan secara emosional terbentuk oleh 

pengembangan produk perusahaan.  

3. Kepercayaan yang Mengurangi Risiko  

Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai kesediaan pelanggan untuk 

mempercayakan perusahaan atau produknya untuk menunjukkan kinerjanya.  

4. Penurunan Pilihan Menjadi Kebiasaan  

Berbeda dengan teori ekonomi tradisonal, penelitian pelanggan menunjukkan 

bahwa pelanggan memilki kecenderungan alami dalam menentukan pilihan. 

Pelanggan akan merasa nyaman dengan produk yang telah dikenal dan telah 

memperoleh penghargaan. Pelanggan membangun kebiasaan tersebut melalui 

kontinuitas. 

5. Pengalaman dengan Perusahaan  

Masa perusahaan mempengaruhi kebiasaan pelanggan. Citra perusahaan yang 

positif dapat berdampak pada loyalitas pelanggan dan menciptakan respon 

terhadap perusahan itu sendiri.  
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Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas dapat dilihat pada Gambar 2.4 

berikut ini. 

 

Sumber: Zikmund, et, All. (2003:72) 

Gambar 2.2 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

 

2.1.3.5 Mempertahankan Loyalitas Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2011:509), ada tujuh langkah kunci untuk mewujudkan 

dan mempertahankan loyalitas pelanggan: 

1. Komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. 

Semua aktifitas yang dilakukan perusahan merupakan hasil dari keputusan 

manajemen yang ada di perusahaan itu sendiri, jadi maju mundurnya 

perusahaan tergantung pada manajemennya. 

2. Patok duga internal. 

Bila mempertahankan pelanggan terwujud, maka selanjutnya melakukan 

patok duga internal untuk mengetahui status atau posisi terkini. Patok duga 

internal meliputi pengukuran dan penilaian atas manajemen, organisasi, sistem 
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dan jasa perusahaan. Adapun ukuran-ukuran yang digunakan meliputi: 

loyalitas pelanggan (jumlah, persentase dan kelanggengannya), nilai tambah 

pelanggan inti dan biaya akibat kualitas jelek. 

3. Mengindentifikasi Customer Requirements  

Indentifikasi customer requirements dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode seperti value research, customer window model dan analisis 

sensitivitas. 

4. Nilai kapabilitas persaingan. 

Untuk memenangkan persaingan, kapabilitas pesaing harus diidentifikasi dan 

dinilai secara cermat, teknik yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan 

pesaing dan menentukan gap kepuasan pelanggan antara perusahaan dengan 

mereka, dapat dilakukan dengan sistem intelijen pemasaran. 

5. Mengukur kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

Kepuasan pelanggan menyangkut apa yang diungkapkan oleh pelanggan, 

sedangkan loyalitas pelanggan berkaitan dengan apa yang dilakukan 

pelanggan. Oleh karena itu, parameter kepuasan pelanggan lebih subyektif 

dan sulit diukur. Loyalitas pelanggan dapat diukur dengan jumlah dan 

kontinuitas pelanggan inti. Meskipun demikian, data untuk kepuasan 

pelanggan dan loyalitas semata-mata diperoleh dari umpan balik pelanggan 

yang dapat dikumpulkan melalui berbagai cara yang tingkat efektifitasnya 

bervariasi. 

6. Menganalisis umpan balik dari pelanggan, mantan pelanggan, non-pelanggan 

dan pesaing. 

Lingkup analisis perusahaan perlu diperluas dengan melibatkan pada mantan 

pelanggan dan non-pelanggan, dengan demikian perusahaan dapat memahami 

secara lebih baik faktor-faktor yang menunjang kepuasan dan loyalitas 

pelanggan, serta faktor negatif yang berpotensi menimbulkan customer 

defections. 
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7. Perbaikan berkesinambungan. 

Loyalitas pelanggan merupakan perjalanan yang tidak ada akhirnya, tidak ada 

jaminan bahwa bila itu terwujud maka dapat jalan dengan sendirinya. Pada 

prinsipnya perusahaan harus selalu aktif mencari berbagai inspirasi dan 

terobosan dalam merespon setiap perubahan.  

 

2.1.3.6 Peningkatan Loyalitas Pelanggan 

Memilki pelanggan yang loyal adalah tujuan semua perusahaan, tetapi 

kebanyakan dari perusahaan atau produsen tidak mengetahui bahwa loyalitas 

pelanggan dapat dibentuk melalui beberapa tahapan, dimulai dari mencari calon 

konsumen potensial sampai dengan advocate customers yang akan membawa 

keuntungan bagi perusahaan. Proses ini berlangsung lama, dengan penekanan dam 

perhatian yang berbeda untuk masing-masing tahap, karena setiap tahap mempunyai 

kebutuhan yang berbeda. Dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan masing-

masing tahap maka perusahaan memilki peluang yang besar untuk membentuk calon 

pembeli yang menjadi pelanggan yang loyal dan klien tetap bagi perusahaan.  

Griffin (2007:35) mengemukakan bahwa loyalitas pelanggan terdiri atas tujuh 

tahapan, yaitu: 

1. Suspects  

Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang perusahaan. 

Kumpulan orang tersebut disebut suspect karena diyakini bahwa mereka akan 

membeli tetapi belum tahu apapun mengenai perusahaan dan barang yang 

ditawarkan. 

2. Prospects  

Adalah orang-orang yang memilki kebutuhan akan produk tertentu dan belum 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada prospect ini, meskipun 

mereka belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan 
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perusahaan dan barang yang ditawarkan, karena seseorang telah 

merekomendasikan barang tersebut kepadanya. 

3. Disqualified Prospects 

Yaitu prospect yang telah mengetahui keberadaan barang tertentu, atau tidak 

mempunyai kemampuan untuk membeli barang. 

4. First Time Customer 

Yaitu konsumen yang membeli untuk pertama kalinya. Mereka ini masih 

menjadi konsumen baru. 

5. Repeat Customers 

Merupakan kelompok pelanggan yang telah melakukan pembelian barang 

perusahaan sebanyak dua kali atau lebih. Mereka adalah orang yang 

melakukan pembelian atas produk yang sama sebanyak dua kali atau membeli 

dua produk yang sama. 

6. Clients  

Adalah orang yang membeli semua jenis barang yang ditawarkan dan yang 

mereka butuhkan serta membeli secara teratur. Hubungan dengan jenis 

konsumen ini sudah kuat dan berlangsung lama, sehingga membuat mereka 

tidak mudah terpengaruh oleh tarikan persaingan produk lain. 

7. Advocates 

Seperti layaknya client, advocates membeli seluruh jenis barang yang 

ditawarkan dan barang yang ia butuhkan, serta melakukan pembelian secara 

teratur. Sebagai tambahan, mereka memberitahu teman-teman mereka yang 

lain agar membeli barang tersebut dan membawa pelanggan ke perusahaan 

tersebut. 
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Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar profit system berikut ini: 

 

Sumber: Griffin (2005:16) 

Gambar 2.3 

The Profit Generator System 

Berikut ini cara kerja profit generator system: 

 Perusahaan memasuki seluruh suspect ke dalam sistem pemasaran dan para 

suspect ini kemudian akan tersaring menjadi qualified prospects dan disqualified 

prospects. Disqualified prospects ini dikeluarkan dari sistem, sementara qualified 

prospects dimasukkan ke proses selanjutnya. Semakin cepat menentukan disqualified 

prospects, semakin menguntungkan bagi perusahaan karena mereka hanya akan 

menghabiskan uang dan waktu saja. 

 Para qualified prospects kemudian difokuskan untuk menjadi first time 

buyers, setelah itu mereka didorong untuk menjadi repeat costumers dan selanjutnya 

loyal client dan yang paling akhir dan yang menjadi tujuan dari kegiatan ini yaitu 

menjadikan mereka sebagai advocates bagi perusahaan. Para advocates ini akan 

mendatangkan profit bagi perusahaan, karena selain mereka telah menjadi pelanggan 

setia perusahaan, mereka juga akan mempengaruhi orang lain agar membeli produk 

dari perusahaan. 
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 Selanjutnya Griffin (2007:11), mengemukakan keuntungan-keuntungan yang 

akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal, antara lain: 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran karena biaya untuk menarik konsumen 

baru lebih mahal. 

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

pesanan dan lain-lain. 

3. Dapat mengurangi biaya transaksi turnover konsumen karena penggantian 

konsumen yang lebih sedikit. 

4. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan. 

5. Mendorong komunikasi dari mulut ke mulut yang lebih positif, dengan asumsi 

bahwa konsumen yang loyal berarti mereka yang merasa puas. 

6. Dapat mengurangi biaya kegagalan seperti biaya penggantian. 

 

2.1.3.7 Langkah Pengukuran Loyalitas Pelanggan 

Ada beberapa langkah yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur untuk dan memantau loyalitas pelanggan. Griffin (2007:159) 

menggunakan delapan langkah untuk mengukur loyalitas pelanggan, yaitu: 

1. Basis klien, merupakan seluruh jumlah pelanggan dan klien yang aktif. Kita 

dapat menghitung jumlah ini dengan menjumlahkan pelanggan pertama kali, 

pelanggan berulang dan klien. Adalah penting bahwa kita hanya menghitung 

pelanggan dan klien yang aktif dan telah melakukan pembelian atau kontak 

dengan kita belakangan ini. 

2. Tingkat refrensi pelanggan baru, dengan menunjukkan persentase pelanggan 

pertama kali yang kembali melakukan pembelian kedua dalam periode waktu 

tertentu. Periode waktu diatur oleh siklus pembelian berulang pelanggan kita 

yang biasa. 
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3. Tingkat retensi klien, merupakan persentase pelanggan yang telah memenuhi 

sejumlah khusus pembelian berulang selama periode waktu tertentu. 

4. Pangsa pelanggan, merupakan persentase jumlah pembelian pelanggan atau 

kategori produk dan jasa tertentu yang dibelanjakan ke perusahaan. Penjual 

menangkap seratus persen pangsa pelanggan jika pelanggan tersebut 

mengeluarkan anggarannya untuk kategori produk dan jasa tertentu ke penjual 

tersebut. 

5. Jumlah rata-rata pelanggan baru per bulan, merupakan rata-rata jumlah 

pelanggan pertama kali yang membeli dari perusahaan setiap bulannya. 

6. Frekuensi pembelian, merupakan frekuensi rata-rata seseorang seorang 

pelanggan atau klien membeli dari perusahaan per tahunnya. 

7. Jumlah pembelian rata-rata, merupak jumlah rata-rata yang dibayar atas 

produk dan jasa pada setiap pembelian. 

8. Tingkat peralihan, merupakan persentase tahunan rata-rata pelanggan yang 

hilang atau menjadi tidak aktif karena suatu alasan, termasuk ketidakpastian 

dan pindah lokasi.   

 

2.1.4 Penelitian Sebelumnya 

Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literatur yang berkaitan dan 

diantaranya merupakan hasil studi penelitian dari jurnal internasional dan penelitian 

sebelumnya mengenai pengaruh harga terhadap loyalitas. Analisis penelitian 

terdahulu dipaparkan pada tabel berikut ini :  

Tabel 2.1 Contoh Penelitian Sebelumnya 

No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

1. Hamijon 

Sefnedi Zaitul 

(2013) 

Pengaruh Produk 

Dan Harga 

Terhadap Loyalitas 

Kelompok Tani 

Dalam 

Menggunakan 

Pupuk Urea 

Bersubsidi Dengan 

Deskriptif  X1 = Produk 

X2 = Harga 

Y = loyalitas 

Variabel 

Intervening = 

Kepuasan 

Konsumen 

Produk dan harga 

berpengaruh 

signifikan baik terhadap 

kepuasan 

maupun terhadap 

loyalitas kelompok 

tani. Kepuasan 

kelompok tani 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

Kepuasan 

Konsumen Sebagai 

Variabel 

Intervening 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas 

kelompok tani. 

Kepuasan kelompok tani 

berperan 

sebagai variabel 

intervening (full 

intervening) dalam 

hubungan antara 

produk dan loyalitas 

kelompok tani. 

Kepuasan kelompok tani 

berperan 

sebagai variabel 

intervening (partial 

intervening) dalam 

hubungan antara 

harga dan loyalitas 

kelompok tani. 

2. Febri Tri 

Bramasta Putra 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, Harga 

Dan Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Studi 

Pada Bengkel 

Mobil RapiGlass 

Autocare 

Semarang) 

Deskriptif  X1 = Kualitas 

pelayanan 

X2 = Harga 

X3=kepuasan 

pelanggan 

Y = Loyalitas  

Pelanggan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan, 

harga, dan 

kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

3. Melysa 

Elisabeth 

Pongoh (2013) 

Kualitas 

Pelayanan, Produk 

Dan Harga 

Pengaruhnya 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Kartu 

AS Telkomsel Di 

Kota Manado. 

 

Deskriptif  X1 = Kualitas 

pelayanan 

X2 = Produk 

X3 = Harga 

Y = Loyalitas 

Pelanggan 

Hasil analisis secara 

simultan menunjukkan 

bahwa kualitas 

pelayanan, kualitas 

produk dan harga 

berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Kualitas pelayanan dan 

kualitas produk secara 

parsial berpengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan tetapi 

variabel harga tidak 

berpengaruh, hal ini 

dikarenakan masyarakat 

Kota Manado tidak 

terlalu mementingkan 

harga karena selama ini 

harga yang diberikan 

oleh Kartu As 

Telkomsel sudah layak 

dan bisa dijangkau oleh 

masyarakat. 

 

4. Mochammad Analisis Pengaruh Deskriptif X1 = Kualitas Hasil penelitian 
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No. Peneliti Judul Metode Variabel Hasil&Kesimpulan 

Vikih Riadi 

(2013) 

Kualitas 

Pelayanan, Harga 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Studi 

Kasus pada PT 

Merpati Nusantara 

Airlines Semarang) 

Pelayanan 

X2 = Harga 

Y = Loyalitas 

menunjukkan bahwa 

Kualitas pelayanan dan  

Harga memilki pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas Pelanggan PT 

Merpati 

Nusantara Airlines 

Semarang.  

5. Claresta 

Yanudhita 

Larasati (2013) 

Pengaruh 

Preferensi dan 

Harga Terhadap 

Sikap dan 

Implikasinya 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Indomie 

Rasa Cabe Ijo di 

Semarang 

Deskriptif X1= Preferensi 

X2= Harga 

Y1= Sikap 

Y2= Loyalitas 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

preferensi dan harga 

berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap sikap 

pelanggan dan sikap 

pelanggan berpengaruh 

positif secara signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan produk 

Indomie Rasa Cabe Ijo 

di Semarang. 

6. Maria Ulfa 

(2012) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga 

dan Lokasi 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

di Penginapan 

Mega Syari’ah 

Semarang 

Deskriptif X1= Kualitas 

Pelayanan 

X2= Harga 

X3= Lokasi 

Y = Loyalitas 

Pelanggan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan, 

harga, dan 

lokasi memiliki 

pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

7. Thulus 

Bramantyo 

(2011) 

Persepsi Produk, 

Harga, dan 

Promosi 

Terhadap  

Loyalitas 

Konsumen Pada 

Minuman Bersoda 

Coca-cola  

di Perumahan 

Josroyo Jaten 

Karanganyar  

Deskriptif X1= Produk 

X2= Harga 

X3= Promosi 

Y = Loyalitas  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

produk, harga, dan 

promosi memiliki 

pengaruh secara 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 

8. Budi Susdiarto, 

Adi Eko 

Priyono, dan 

Endang 

Swastuti (2013) 

Pengaruh Produk 

dan Harga 

Terhadap Loyalitas 

Konsumen Dengan 

Keputusan 

Pembelian Sebagai 

Variabel Mediasi 

Pada PT.Pertani 

(Persero) Cabang 

Pekalongan 

Deskriptif X1 = Produk 

X2 = Harga 

Y = loyalitas 

Variabel 

Intervening = 

Kepuasan 

Konsumen 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

produk, harga dan 

Keputusan pembelian 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas konsumen 

benih padi pada 

PT. Pertani (Persero) 

Cabang Pekalongan. 
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 Sebagai referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengambil 

dua belas jurnal internasional yang berhubungan dengan harga dan loyalitas. Jurnal 

internasional tersebut dipaparkan dala tabel berikut :  

Tabel 2.2 Contoh Jurnal Internasional 

No. Nama Judul Metode Variabel Hasil dan Kesimpulan 

1 Regina 

Virvialite, 

Violeta 

Saladiene, dan 

Dalius 

Skindaras 

(2009) 

The relationship 

between price and 

loyalty in service 

industry 

Deskriptif X = Harga 

Y = Loyalitas 

Terdapat pengaruh dari 

harga pada loyalitas 

konsumen, dan harga 

adalah salah satu factor 

yang paling penting 

dalam pembentukan 

loyalitas konsumen 

2 Emmy 

Indrayani, 

Hotniar 

Siringoringo 

dan 

Trini 

Saptariani 

(2008) 

Impact Of Price 

On Brand Loyalty 

Sensitivity 

Deskriptif X = Harga 

Y = Loyalitas 

Pemilihan produk 

sangat dipengaruhi oleh 

harga, sedikit saja 

perubahan harga akan 

membuat permintaan 

pada barang menjadi 

turun, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

harga berpengaruh pada 

loyalitas 

3 Lakshman 

Krishnamurti 

dan SP Raj 

(1991) 

An Empirical 

Analysis of The 

Relationship 

Between Brand 

Loyalty and 

Customer Price 

Elasticity 

Deskriptif X = Harga 

Y = Loyalitas 

Harga tidak 

mempengaruhi loyalitas 

konsumen, loyalitas 

konsumen bergantung 

pada jumlah kuantitas 

yang dibeli, semakin 

banyak pembelian 

barang, maka harga 

akan mempengaruhi 

loyalitas konsumen 

 

 

4 Amir 

Mahmud, 

Kamaruzaman 

Jusof dan 

Siti Hadijah 

(2013) 

The effect of 

Service Quality 

And Price on 

Satisfaction and 

Loyalty of 

Customer of 

Commercial 

Flight Industry 

Service 

Deskriptif X1 = Kualitas 

layanan 

X2 = Harga 

Y1 = Kepuasan 

konsumen 

Y2 = Loyalitas 

Pada industry layanan 

jasa penerbangan harga 

berpengaruh signifikan 

secara negative pada 

loyalitas konsumen 

tetapi berpengaruh 

signifikan pada 

kepuasan konsumen, 

sedangkan kualitas 

pelayanan berpengaruh 

kuat dan negative pada 

kepuasan konsumen 

maupun loyalitas 

5 Jirawat 

Anuwichanont 

(2011) 

 

The Impact of 

Price Perception 

on Customer 

Loyalty in the 

Airline Context 

Deskriptif X = Harga 

Y = Loyalitas 

Pada industry jasa 

penerbangan, tidak 

terdapat hubungan yang 

dihipotesiskan antara 

harga dengan loyalitas, 
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No. Nama Judul Metode Variabel Hasil dan Kesimpulan 

sehingga dapat 

disimpulankan bahwa 

harga tidak 

mempengaruhi loyalitas 

6 Amir 

Hoortamani, 

Azarnoosh 

Ansari dan 

Mohtaram 

Akbari (2013) 

Studying Impact 

of Price 

Satisfaction on 

Loyalty : a Case 

of Study in 

Electric 

Generating Plant 

Snowa 

Deskriptif X = Harga 

Y = Loyalitas 

Harga mempunyai 

pengaruh yang sangat 

kuat pada loyalitas 

konsumen, bahkan 

menjadi salah satu 

faktor terpentingnya 

7 Zarin Hossain 

(2013) 

The Effects of 

Customer 

Satisfaction, 

Pricing, and 

Technology on 

Customer Loyalty 

of Fedex 

Deskriptif X1 = Kepuasan 

Konsumen 

X2 = Harga 

X3 = Teknologi 

Y   = Loyalitas 

Loyalitas konsumen 

akan meningkat apabila 

Fedex memberikan 

harga yang kompetitif 

dan jelas kepada 

konsumennya, sehingga 

dapat disimpulkan 

bahwa harga 

mempengaruhi 

loyalitas, demikian juga 

dengan kepuasan 

konsumen yang 

berpengaruh pada 

loyalitas konsumen, 

sedangkan faktor 

teknologi tidak 

mempunyai pengaruh 

pada loyalitas 

konsumen 

8 Nadia Hanum 

Amiruddin 

(2013) 

Price, Service 

Quality, And 

Customer Loyalty 

: A Case of Air 

Asia 

Deskriptif X1 = Harga 

X2 = Kualitas 

Layanan 

Y   = Loyalitas 

Diantara kualitas 

layanan danh arga, 

Faktor hargalah yang 

paling mempengaruhi 

loyalitas konsumen dari 

Air Asia, bila Harga 

yang  ditetapkan 

rendah, maka konsumen 

akan semakin loyal, 

sedangkan kualitas 

layanan meskipun 

mempunyai pengaruh 

pada loyalitas, tetapi 

tidak sekuat pengaruh 

dari harga pada loyalitas 

9 Dr. Adepoju 

Adeleke dan 

Suraju 

Abiodun 

Aminu(2012) 

The Determinants 

of Customer 

Loyalty in 

Nigeria's GSM 

Market 

Deskriptif X1 = Kepuasan 

Konsumen 

X2 = Kualitas 

Layanan 

X3 = Image 

perusahaan 

X4 = Harga 

Y   = Loyalitas 

Harga tidak 

berpengaruh pada 

loyalitas konsumen di 

pasar GSM Nigeria, hal 

ini banyak dipengaruhi 

oleh sedikitnya pilihan 

yang ada sehingga 

konsumen dihadapkan 

pada pilihan yang 

terbatas terutama pada 
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No. Nama Judul Metode Variabel Hasil dan Kesimpulan 

harga, demikian pula 

kepuasan konsumen, 

kualitas layanan, dan 

image perusahaan  yang 

tidak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan pada loyalitas 

konsumen 

10 Nazari 

Mohsena, 

Hosseini 

Mohammad 

Ali shahb dan 

Kalejahi 

Seyed Vahid 

Tabatabaiec 

(2014) 

Impact of Price 

fairness on Price 

Satisfaction, 

Customer 

satisfaction and 

Customer Loyalty 

in Iran 

Telecommunicatio

n Market (Case: 

MTN Irancell 

Company) 

 

Deskriptif X   = Harga 

Y1 = Kepuasan 

Y2 = Loyalitas 

Pada studi kasus, 

ditemukan kesimpulan 

bahwa harga 

berpengaruh langsung 

pada loyalitas 

konsumen, hal ini juga 

sejalan dengan 

kepuasan konsumen 

yang berpengaruh pada 

loyalitas konsumen 

11 Muhammad 

Khalilur 

Rahman dan 

Md. Abdul 

Jalil (2014) 

Exploring Factors 

Influencing 

Customer Loyalty 

: An Empirical 

Study on 

Malaysian 

Hypermarket 

Perspective 

Deskriptif X1 = 

KualitasLayanan 

X2 = 

KualitasProduk 

X3 = Harga 

Y   = Loyalitas 

Strategi harga sangat 

berpengaruh pada 

loyalitas di industry 

hypermarket, hal ini 

sejalan pula dengan 

kualitas layanan dan 

kualitas produk yang 

dijual yang berpengaruh 

kuat dan positif 

terhadap loyalitas 

12 Dr Ayed Al 

Muala dan 

Dr Majed Al 

Qurneh 

(2012) 

Assessing the 

Relationship 

between 

Marketing Mix 

and Loyalty 

through Tourists 

Satisfaction in 

Jordan Curative 

Tourism 

Deskriptif X = Bauran 

Pemasaran 

Y = Loyalitas 

Harga tidak 

berpengaruh pada 

loyalitas, hal ini 

dikarenakan penelitian 

dilakukan pada 

objekwisata di Yordania 

yang notabene 

dikunjungi oleh orang-

orang yang mau 

membayar berapapun 

untuk liburan mereka 

 

Tabel di atas merupakan rangkuman keseluruhan penelitian sebelumnya dan 

jurnal internasional. Penulis menggunakan hasil-hasil penelitian yang menyatakan 

harga berpengaruh terhadap loyalitas sebagai referensi untuk meyelesaikan penelitian 

ini.  
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

tersebut terdapat variabel independen (Harga) yang mempengaruhi variabel dependen 

(Loyalitas).  

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh Harga terhadap 

Loyalitas konsumen pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Kujang, sehingga dengan 

adanya faktor harga tersebut akan mendorong konsumen untuk menjadi pelanggan 

yang loyal terhadap produk pupuk urea bersubsidi PT. Pupuk Kujang. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:345), harga adalah sejumlah uang yang 

dibebankan untuk suatu produk atau jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen 

untuk manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Produk 

dengan mutu jelek, harga yang mahal, penyerahan produk yang lambat dapat 

mengakibatkan pelanggan tidak puas (Supranto, 2001:44). Pelanggan yang tidak puas 

akan menyebabkan pelanggan tersebut tidak loyal.   

Menurut Tjiptono (2007:111), loyalitas adalah situasi dimana konsumen 

bersikap positif terhadap produk atau produsen dan disertai pola pembelian ulang 

yang konsisten. Keputusan penentuan harga demikian penting dalam menetukan 

seberapa jauh sebuah layanan jasa dinilai oleh konsumen dan juga dalam proses 

membangun tingkat loyalitas konsumen (Lupiyoadi, 2008:98).  

Penentuan harga sangat penting mengingat produk yang ditawarkan oleh jasa 

layanan tersebut bersifat tidak berwujud. Harga yang dibebankan terhadap jasa yang 

ditawarkan menjadikan indikasi bahwa kualitas jasa macam apa saja yang akan 

menjadi konsumen terima. Hal terpenting adalah berbagai keputusan penentuan harga 

tersebut harus konsisten dengan keseluruhan strategi pemasaran, memberikan harga 

yang berbeda dalam pasar yang berbeda juga perlu dipertimbangkan. Bila suatu 

produk mengharuskan konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding 

manfaat yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk tersebut memiliki 



32 
 

nilai negatif sehingga tingkat loyalitas konsumen juga akan menurun, begitu 

sebaliknya (Lupiyoadi, 2008:100). 

Dalam penelitian, yang menjadi pengukuran dalam loyalitas pelanggan pupuk 

urea bersubsidi adalah melakukan pembelian secara teratur, membeli diluar lini 

produk, keinginan pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain dan 

menolak produk lain. Sedangkan harga dapat diukur dengan indikator keterjangkauan 

harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga, dan kesesuaian 

harga dengan manfaat. 

Dari pengertian di atas dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.4  

Paradigma Penelitian 

 

2.3 Hipotesis  

 Hipotesis yang akan dijawab dalam penelitian ini mengacu pada kajian 

pustaka yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan kajian pustaka, 

maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah: 

“Harga Berpengaruh Terhadap Loyalitas Pelanggan Pupuk Urea Bersubsidi PT. 

Pupuk Kujang Cikampek di Kabupaten Karawang”. 

Harga (X) 

1. Keterjangkauan harga. 

2. Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk. 

3. Daya saing harga. 

4. Kesesuaian harga dengan 

manfaat. 

Loyalitas (Y) 

1. Melakukan pembelian secara 

teratur. 

2. Membeli diluar lini produk. 

3. Keinginan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk 

kepada orang lain. 

4. Menolak produk lain 


