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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pemasaran 

Definisi pemasaran menurut Kotler dan Keller dalam bukunya 

Manajemen Pemasaran (2007:6) : 

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan satu set proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk membangun hubungan pelanggan yang memberikan 

keuntungan bagi organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

organisasi. 

Menurut Marketing Association of Australia and New Zealand 

(MAANZ) yang dikutip oleh Alma (2007:3) :   

Pemasaran adalah aktivitas yang memfasilitasi dan memperlancar 

suatu hubungan pertukaran yang saling memuaskan melalui penciptaan, 

pendistribusian, promosi, dan penentuan harga dan barang , jasa, dan ide. 

 Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

pemasaran adalah kegiatan individu dan kelompok dalam membuat rencana, 

menentukan harga, promosi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan 

berorientasi kepada konsumen yang ada dan potensial sehingga dapat memuaskan 

kebutuhan konsumen dan pihak yang terkait dengan perusahaan. Strategi 

pemasaran yang tepat memberikan kekuatan pada perusahaan untuk bersaing 

dengan perusahaan lainnya sehingga memeberikan keuntungan pada perusahaan 

tersebut. 

 

2.1.1    Manajemen Pamasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong yang dikutip oleh Alma (2007:130) : 

Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganaliasa, 

merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala kegiatan 

(program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan 

dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
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Menurut Saladin (2007:3) : 

 Manjemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, penerapan, dan 

pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan 

mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran 

dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran merupakan suatu proses menyeluruh yang terdiri dari proses 

perencanaan, pelaksanaan pemikiran/konsep dan pengevaluasian di dalam 

penciptaan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide atau 

gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang sesuai dengan 

sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.  

 

2.1.2 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya.  

Penetapan strategi bauran pemasaran memberikan pengaruh dengan 

keberhasilan perusahaan. Untuk mencapai tujuan keberhasilan perusahaan, 

manajemen Perusahaan membentuk sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan 

yang diinginkan dari konsumen, alat-alat ini membentuk suatu bauran pemasaran 

(Marketing Mix). 

Definisi bauran pemasaran (marketing mix) menurut Kotler dan Keller 

(2007:48) : 

Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran taktis 

yang dapat dikendalikan oleh produk, harga, tempat, dan promosi yang 

perusahaan kombinasikan untuk menghasilkan respon yang diinginkan 

dalam pasar sasaran. 

Bauran pemasaran menurut Saladin (2007:3) : 

 Bauran pemasaran adalah serangkaian dari variable pemasaran yang 

dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan 

dalam pasar sasaran. 
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Alma (2007:163) mengemukakan definisi bauran pemasaran sebagai 

berikut :  

 Bauran pemasaran adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing agar dapat dicapai kondisi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil yang paling memuaskan. 

Tjiptono (2008:30) mengemukakan definisi bauran pemasaran sebagai 

berikut : 

 Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat 

digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan. 

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran (marketing mix) merupakan serangkaian alat pemasaran yang saling 

terkait satu sama lainnya, diorganisir, dan dibaurkan secara tepat oleh perusahaan 

sehingga diharapkan mampu mempengaruhi permintaan konsumen dengan 

produknya dan secara berkesinambungan dapat mencapai tujuan pemasaran 

perusahaan pada pasar sasarannya. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2009:493), terdapat empat unsur dalam 

bauran pemasaran (marketing mix ) yang dikenal dengan 4P, yaitu : 

1. Product (produk) 

Produk meliputi segala sesuatu baik berwujud (tangible) maupun tidak 

berwujud (intangible), meliputi barang , jasa, tempat, orang, ide, dan teknologi 

yang dapat ditawarkan pada suatu pasar untuk memuaskan kebutuhan/keinginan 

konsumen. 

2. Price (Harga) 

Harga adalah suatu system manajemen perusahaan yang akan menentukan 

harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa dan harus menentukan strategi yang 

menyangkut potongan harga, pembayaran ongkos angkut dan berbagai variable 

yang bersangkutan. 

3. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan konsumen dan perantara dengan tujuan menyampaikan informasi yang 
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bersifat memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan kembali akan sesuatu 

mengenai produk yang dihasilkan/dipasarkan. 

4. Place (Tempat/lokasi)  

Distribusi merupakan tempat termasuk berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan agar produk dapat diperoleh dan tersedia bagi konsumen. 

 Berdasarkan definisi diatas, bauran pemasaran adalah rangkaian alat-alat 

yang dapat dikendalikan dan di integrasikan yang berfungsi sebagai strategi 

pemasaran perusahaan untuk membuat respon yang diinginkan dari pasar sasaran. 

Terdapat 4 komponen yang tercakup dalam kegiatan bauran pemasaran yang 

dikenal dengan istilah 4P. 

 

2.2 Saluran Distribusi  

Dewasa ini umumnya sebuah perusahaan mempunyai banyak saluran 

distribusi yang disesuaikan dengan rencana awal produksi, pemasaran, dan 

penjualan produk mereka. 

 Seperti yang kita ketahui saluran distribusi merupakan salah satu unsur 

dari bauran pemasaran. Keputusan mengenai pemilihan saluran distribusi yang 

tepat merupakan hal yang penting bagi terwujudnya tujuan perusahaan. untuk 

memahami apa yang dimaksud dengan saluran distribusi, sebelumnya perlu 

diketahui pengertian dari saluran distribusi itu sendiri. 

 Menurut Kotler yang dikutip oleh Alma (2005:49) : 

 Saluran distribusi adalah lembaga yang saling berkait untuk 

menjadikan produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi adalah 

seperangkat lembaga yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang dan 

jasa dari produsen ke konsumen. 

  

2.2.1 Bentuk-bentuk Perantara 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2007:589), berdasarkan hak kepemilikan 

barang perantara dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pedagang perantara 

(merchant middlemen) dan agen perantara (agent middlemen). 
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1. Pedagang Perantara (merchant middlemen) 

Pedagang perantara adalah perantara yang bertindak atas namanya sendiri, 

dimana perantara tersebut yang membeli, mempunyai ha katas barang itu, dan 

menjual kembali barang-barangnya dan mengambil keuntungan. Perantara yang 

termasuk ke dalam golongan ini adalah pedagang besar (wholesaler) dan pengecer 

(retailer). 

Adapun pengertian pedagang besar dan pengecer adalah sebagai berikut : 

a. Pedagang besar (wholesaler) 

Pedagang perantara yang membeli barang-barang baik dari produsen maupun dari 

pedagang dalam jumlah yang besar untuk dijual kembali atau untuk pengguna 

bisnis. 

b. Pengecer (retailer) 

Pedagang perantara yang membeli barang-barang dalam jumlah yang cukup besar 

untuk tujuan dijual kembali kepada konsumen akhir dalam jumlah yang relative 

kecil. 

2. Agen Perantara (agent middlemen) 

Agen perantara adalah perantara yang bertindak bukan atas dirinya sendiri, 

jadi perantara tersebut tidak memiliki hak atas barang tetapi membantu dalam 

memindahkan hak milik atas barang tersebut dari produsen ke konsumen. yang 

termasuk didalamnya adalah broker, perwakilan perusahaan manufaktur, agen 

penjuaan, dan lain-lain. 

 

2.2.2 Ritel 

Salah satu jenis perantara dalam saluran pemasaran adalah pengecer. 

Pengecer (Retailing) mempunyai peranan penting dalam perekonomian dengan 

menyediakan banyak jenis dan keragaman barang maupun pelayanan. 

 Pengertian pengecer (retailing) menurut Kotler (2007:608) adalah sebagai 

berikut : 

 Usaha eceran yang meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam 

penjualan barang atau jasa karena secara langsung ke konsumen akhir 

untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk bisnis. 
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Menurut Levy dan weitz (2007:8)  : 

 Retailing is the set of business activities that adds value to the products 

and service sold to costumer for their personal family of use. 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perdagangan eceran 

adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir dan ini 

merupakan rantai terakhir dalam penyaluran barang dan jasa. 

 

2.2.2.1 Jenis Toko Ritel 

Menurut Levy dan Weitz (2007:39) ritel dibagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu food retailer, general merchandise retailer, dan non-store retailer. 

A. Food Retailer 

1. Supermarkets 

Supermarkets konvensional biasanya mempersilahkan pengunjung untuk 

melayani dirinya sendiri dalam mencari kebutuhan seperti perlengkapan sehari-

hari, daging, perlengkapan yang bukan termasuk makanan seperti perawatan 

kesehata dan lain-lain. Contoh : Hero, Superindo 

2. Hypermarkets 

Hypermarkets mempunyai luas 100.000-300.000 m2 hypermarkets juga 

termasuk salah satu ritel yang sangat cepat berkembang. Contoh : Hypermart, 

Giant. 

3. Convenience stores 

Convenience Tores atau toko kebutuhan sehari-hari memberikan aneka ragam 

barang kebutuhan yang terbatas dengan lokasi yang terjangkau. Contoh : Mini 

market indomart, Circle K. 

B. General merchandise retailers 

1. Departement Store 

Menangani beberapa bagian penjualan produk dibawah satu atap, sebuah 

department store menyediakan variasi produk belanja dan produk-produk khusus 

secara luas termasuk pakaian, kosmetik, peralatan rumah tangga, alat-alat 

elektronik, dan kadang-kadang mebel. Pembelian biasanya dilakukan oleh 

masing-masing bagian diperlakukan sebagai pusat pembelian terpisah agar 
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ekonomis dalam promosi, pembelian, pelayanan, dan pengawasan. Contoh : 

Yogya, Ramayana. 

2. Speciality stores 

Toko khusus adalah toko eceran yang mengkhususkan diri pada jenis barang 

dagangan tertentu. Format toko khusus memumngkinkan pengecer memperhalus 

strategi segmentasi mereka dan menempatkan barang dagangan mereka di target 

pasar yang spesifik. Sebuah toko khusus tidak hanya merupakan sejenis toko, 

tetapi juga merupakan metode operasi eceran, yaitu mengkususkan diri pada jenis 

barang dagangan tertentu. Contoh : Toko buku gramedia 

3. Drugstores 

Toko obat (Drrug store) menawarkan produk-produk dan jasa yang berkaitan 

dengan farmasi sebagai daya tarik utama mereka. Konsumen paling sering tertarik 

dengan sebuah toko obat oleh farmasinya atau ahli farmasinya, kenyamanan, atau 

karena ia mempertahankan rencana resep pihak ketiga mereka. Contoh : Apotek 

Kimia Farma. 

4. Category Specialist 

Toko diskon dengan ukuran yang besar. Ritel ini dasarnya adalah discount 

speciality stores. Dengan menawarkan barang-barang yang lengkap dengan harga 

yang rendah. Contoh : Toy “R”, Old navy. 

5. Extreme Value 

Sebuah toko kecil dan termasuk toko diskon dengan lini penuh yang 

menawarkan barang dagangan yang terbatas dengan harga yang sangat murah. 

Contoh : Toko Serbu (serba lima ribu) 

C. Non-store retailers 

1. Electronic Retailers  

Electronic Retailers atau sering dikenal dengan e-tailing, online tailing, dan 

internet tailing adalah format ritel dimana peritel berkomunikasi dengan 

konsumen dan menawarkan barang dan jasa yang dijual melalui internet. Contoh : 

Nixon watch , e-bay. 
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2. Catalog and Direct Mail Retailers 

Format ritel bukan toko dimana peritel menawarkan produknya menggunakan 

catalog. Contoh : Oriflame (produk kecantikan), Sophie Martin. 

3. Direct Selling (Penjualan Langsung) 

Format ritel yang menggunakan Sales people yang secara langsung 

mendatangi konsumen di lokasi yang cocok. Contoh : Tianshi. 

4. Television Home Shopping 

Format ritel dimana konsumen menonton suatu program TV yang 

mendemonstrasikan produk yang mereka tawarkan. Contoh : Inovation Store 

5. Service Retailing 

Format ritel yang lebih banyak menyediakan pelayanan daripada barang yang 

dijual atau bahkan hanya menjual jasa. Contoh : Garda Otto. 

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Online Shop yang termasuk 

dalam kategori saluran distribusi non-store electronic Retailers. 

 

2.3 Online Shop 

2.3.1    Pengertian Online Shop 

 Online Shop adalah model bisnis yang paling umum. Dalam model ini, 

pebisnis online menawarkan produk atau jasa kepada pengguna internet. Online 

Shop harus memiliki website yang berisi produk dan memungkinkan pengunjung 

untuk melakukan transaksi pembelian secara online. (Nasirudin, 2012:17) 

 

2.3.2 Jenis-jenis Online Shop 

 Menurut Nasirudin (2012:18) terdapat beberapa pilihan pembuatan 

Online Shop, diantaranya : 

a. Website sendiri , misalnya : www.amazon.com 

b. Blog gratis , misalnya : www.contohtokoku.blogspot.com 

c. Marketplace gratis, misalnya : TokoBagus, eBay, Indonetworl 

d. Media Sosial : Fanpage Facebook, Instagram. 

 

 

http://www.amazon.com/
http://www.contohtokoku.blogspot.com/
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2.3.3 Instagram 

Instagram adalah aplikasi berbagi dengan teman melalui serangkaian gambar 

atau foto (www.instagram.com). 

Instagram tumbuh dari sebuah startup kecil menjadi salah satu aplikasi 

mobile terpopuler di dunia saat ini (www.kabarbisnis.com). Dalam publikasi di 

blog resmi perusahaan, pihak Instagram mengatakan bahwa kekuatan gambar 

telah menghubungkan orang-orang dengan apa yang sedang terjadi di dunia 

(www.kompas.com). 

Instagram kini memiliki 130 juta pengguna aktif dalam sebulan 

(www.metrotvnews.com). Co-founder Instagram Kevin Systrom mengumumkan 

bahwa seluruh pengguna aktif itu telah mengirim 16 miliar foto ke Instagram 

sejak 2010 Lalu, 1 miliar pengguna memberi tanda like setiap hari 

(www.vivanews.com). 

 

2.4  Jasa 

2.4.1 Pengertian Jasa 

Bidang jasa mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan sangat beraneka 

ragam. 

Menurut Kotler dan Keller (2007) pengertian jasa (service) adalah : 

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu 

pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produksi jasa dapat terikat atau 

tidak terikat pada suatu produk fisik. 

Tjiptono (2007) mengemukakan : 

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa 

bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. 

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa didalam jasa terdapat 

aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak 

http://www.instagram.com/
http://www.kabarbisnis.com/
http://www.kompas.com/
http://www.metrotvnews.com/
http://www.vivanews.com/
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konsumen tidak menyadari secara langsung aktivitas dari jasa yang diberikan oleh 

pemberi jasa tersebut. 

 

2.4.2 Karakteristik Jasa 

Karakteristik jasa adalah suatu sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain dan berfungsi untuk membedakannya dengan produk 

barang. 

 Tjiptono (2006:15) menerangkan empat karakteristik jasa sebagai berikut:  

1. Intangibility (Tidak Berwujud) 

Jasa intangible artinya tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, dicium, atau 

didengar sebelum membeli. Seseorang tidak dapat menilai hasil dari jasa sebelum 

ia menikmatinya sendiri. Apabila pelanggan membeli jasa maka ia hanya 

menggunakan, memanfaatkan, atau menyewa jasa tersebut. Pelanggan tersebut 

tidak lantas memiliki jasa yang dibelinya. 

2. Inseparability (Tidak dapat dipisahkan) 

Barang biasanya diproduksi kemudian dijual lalu dikonsumsi. Sedangkan 

jasa biasanya dijual terlebih dahulu baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi 

secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri 

khusus dalam pemasaran jasa. Keduanya mempengaruhi hasi (outcome) dari jasa 

tersebut. Dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas individu 

yang menyampaikan jasa (contact-personnel) merupakan unsur penting. 

3. Variability (Bevariasi) 

Jasa bersifat sangat variable karena merupakan Nonstandardized-output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada siapa, kapan, 

dan dimana jasa tersebut dihasilkan.  

Dalam hal ini penyedia jasa dapat menggunakan tiga pendekatan dalam 

pengendalian kualitasnya, yaitu : 

a. Melakukan investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik 

b. Melakukan standarisasi proses pelaksanaan (services-performance 

  process)  

c. Memantau kepuasan pelanggan melalui system saran dan keluhan, survey  
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 pelanggan dan shopping. Sehingga pelayanan yang kurang baik dapat  

 dideteksi dan dikoreksi. 

4. Perishability (Daya Tahan) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan maka jasa tersebut akan berlalu 

begitu saja. Kondisi diatas tidak akan menjadi masalah jika permintaannya 

konstan. Tetapi kenyataannya permintaan pelanggan akan jasa umumnya sangat 

bervariasi dan dipengaruhi factor musiman. oleh karena itu, perusahaan jasa harus 

mengevaluasi kapasitasnya (subtitusi dari persediaan jasa) guna menyeimbangkan 

permintaan dan penawaran. 

 

2.4.3 Klasifikasi Jasa 

Penawaran sebuah perusahaan jasa dengan pasar biasanya meliputi 

nenerapa jenis jasa. Komponen ini merupakan bagian kecil dari keseluruhan 

penawaran perusahaan tersebut. Sebuah penawaran sebenarnya terdiri dari dua sisi 

ekstrim yaitu murni berupa barang pada satu sisi dan jasa murni pada sisi lainnya. 

Menurut Tjiptono (2006:6) penawaran jasa dapat dibedakan menjadi lima, 

yaitu : 

1. Produk Fisik Murni 

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik. Missal sabun mandi, 

shampoo, pasta gigi atau pengharum ruangan. Tanpa adanya jasa atau pelayanan 

yang menyertai produk tersebut. 

2. Produk Fisik dengan Jasa Pendukung 

Pada ategori ini penawaran terdiri atas suatu produk yang disertai dengan satu 

atau beberapa jasa untuk meningkatkan daya tarik pada konsumennya. Misalnya 

produk fisik yang dijual secara online sehingga memudahkan kosumen dalam hal 

pemesanan dan pngiriman barang yang sampai ke rumah mereka secara langsung 

tanpa mereka harus melakukan pembelian keluar rumah. 
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3. Campuran 

Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang 

sama. Contohnya makanan ditawarkan direstoran disertai pelayanan yang 

mengesankan 

4. Jasa Utama yang didukung dengan Barang dan Jasa Minor 

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan 

(pelengkap) dan atau barang-barang pendukung. Contohnya, penumpang pesawat 

yang membeli jasa transportasi. Selama menempuh perjalanan menuju tempat 

tujuannya, ada beberapa unsur poko fisik yang disediakan, dan lain-lain. Jasa 

seperti ini memerlukan barang yang bersifat capital insentif (dalam hal ini 

pesawat) untuk realisasinya, tetapi penawaran utamanya adalah jasa. 

5. Jasa Murni 

Penawaran hamper seluruhnya berupa jasa. Misalnya, konsultan keuangan, 

konsultan property, konsultan pemasaran dan lain-lain. 

Berdasarkan klasifikasi dari jasa diatas, objek penelitian pada skripsi ini 

tergolong pada perusahaan jasa pada klasifikai produk fisik dengan jasa 

pendukung. 

 

2.5 Kualitas pelayanan 

2.5.1     Pengertian Pelayanan 

Menurut Wyckof yang dikutip Tjiptono (2006:59) : 

Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. 

Pelanggan akan menilai kualitas sebuah jasa yang dirasakan berdasarkan 

apa yang mereka deskripsikan dalam benak mereka. Pelanggan akan beralih ke 

penyedia jasa lain yang lebih mampu memahami kebutuhan spesifik pelanggan 

dan memberikan layanan yang lebih baik. 

Definisi lain dari kualitas jasa menurut Lovelock-Wright (2007:96), yaitu:  

kualitas jasa adalah evaluasi kognitif jangka panjang pelanggan 

dengan penyerahan jasa suatu perusahaan. 
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Kualitas jasa yang baik akan menciptakan kepuasan konsumen. kualitas 

jasa yang baik biasanya menampakkan hasil yang berupa semakin banyak 

pelanggan tetap bertahan serta kenaikan penjualan.  

Menurut Garvin (dalam Lovelock, 1994 : Ross, 1993) yang dikutip oleh 

Tjiptono (2006:52) ada lima macam perspektif kualitas yang berkembang. 

Kelima perspektif inilah yang bisa menjelaskan mengapa kualitas dapat diartikan 

secara beraneka ragam oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berlainan. 

Adapun kelima macam perspektif kualitas tersebut adalah : 

1. Transcendental Approach 

Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai innate excellent, dimana 

kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan. 

2. Product-based Approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas 

mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki 

produk. Karena pandangan ini sangat objektif maka tidak dapat menjelaskan 

pebedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensia individual. 

3. User-based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang (misalnya perceived quality) merupakan produk yang berkualitas tinggi. 

4. Manufacturing-based Approach 

Perspektif ini bersifat supply-based dan terutama memperhatikan praktik-

praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai 

penyesuaian atau sama dengan persyaratan (conformance to requirement). Jadi, 

yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan 

akan konsumen yang menggunakannya. 

5. Value-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan 
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sebagai “affordable Excelent”. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relative, 

sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang 

bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang paling 

tepat dibeli (best-buy). 

Pengertian kualitas dalam penelitian ini ditinjau dari sudut pandang 

pemakai jasa atau konsumen (user-based). Aspek kualitas ini bisa diukur, 

pengukuran tingkat kepuasan erat dengan kualitas produk (barang/jasa). 

 

2.5.2    Prinsip-prinsip kualitas Jasa 

 Menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi 

perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas, perusahaan harus mampu memenuhi 

enam prinsip utama yang berlaku baik bagi perusahaan manufaktur maupun 

perusahaan jasa. Keenam prinsip tersebut sangat bermanfaat dalam membentuk 

dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan 

kualitas secara berkesinambungan dengan didukung oleh pemasok, karyawan, dan 

pelanggan. 

 Enam prinsip pokok tersebut menurut Wolkins (dalam Scheuing dan 

Christopher, 1993) yang dikutip oleh Tjiptono (2006:75) adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen 

puncak, usaha untuk meningkatkan kualitas hanya berdampak kecil dengan 

perusahaan. 

2. Pendidikan 

Semua personil perusahaan dari manajer puncak sampai karyawan operasional 

harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek yang perlu 

mendapatkan penekanaan dalam pendidikan tersebut meliputi konsep kualitas 

sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi kualitas, dan peranan 

eksekutif dalam implementasi strategi kualitas. 

3. Perencanaan 
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Proses perencanaan harus mencangkup pengukuran dan tujuan kualitas yang 

dipergunkakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. 

4. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alaat yang paling efektif bagi manajemen 

untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini merupakan suatu mekanisme 

yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus-menerus untuk mencapai 

tujuan kualitas. 

5. Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan. komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, 

pelanggan, dan stakeholder perusahaan lainnya, seperti pemasok, pemegang 

saham, pemerintah, masyarakat umum, dan lain-lain. 

6. Peghargaan dan pengakuan (Total Human Reward) 

Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam implementasi 

strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi penghargaan 

dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat meningkatkan motivasi, 

moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap orang dalam organisasi, 

yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi perusahaan dan 

bagi pelanggan yang dilayani. 

 

2.5.3    Faktor-faktor yang menentukan penilaian kualitas pelayanan 

 Harapan maupun penilaian konsumen dengan kinerja perusahaan 

menyangkut bebrapa definisi kualitas jasa. 

 Terdapat lima dimensi kualitas jasa menurut Parasuraman, et all yang 

dikutip oleh Rammbat dan hamdani (2006:182), yaitu : 

1. Berwujud (tangible) 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan 

perusahaan yang dapat diandalkan kepada lingkungan sekitarnya merupakan bukti 

nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas 
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fisik (Contoh : gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang 

digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. 

2. Keandalan (reliability) 

Yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

3. Ketanggapan (responsiveness) 

Yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsive) dan tepat pada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas, 

tidak membiarkan konsumen menunggu persepsi yang negative dalam kualitas 

pelayanan. 

4. Jaminan (Assurance) 

Yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. hal ini 

meliputi beberapa komponen antara lain : 

Komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan kesopansantunan. 

5. Empati (Emphaty) 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki perhatian dan 

pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoprasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Apabila kelima elemen tersebut diperhatikan, diharapkan akan memberikan 

kepuasan kepada konsumen. kepuasan adalah fungsi dari perceived performance 

dan expectation. 

  

     

 S = satisfaction 

 E = Expectation 

 P = Product Perceived Performance 

S = f (E.P) 
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Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh konsumen maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang 

ideal dan tercipta kepuasan konsumen. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih 

rendah daripada yang diharapkan maka akan timbul rasa kecewa dan konsumen 

akan meninggalkan perusahaan karena tidak merasa puas.  

 

2.6 Kualitas Website 

 Kualitas website adalah Evaluasi kognitif jangka panjang pengunjung 

terhadap sebuah tempat di Internet yang mempunyai nama dan alamat. 

(suryanto,2007) 

 Kualitas Website yang Bermutu dilihat dari tampilan yang menarik, tata letak 

yang jelas, navigasi yang efektif, informasi yang jelas. Hal tersebut akan 

mempengaruhi kesan pertama pelanggan dengan pengecer (Wakefield, Saham, 

& Wilder, 2004). 

 

2.7 Kepercayaan Konsumen 

Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari bisnis. Membangun 

kepercayaan dalam hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu 

faktor yang penting untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Kepercayaan ini tidak 

begitu saja dapat diakui oleh pihak lain/ mitra bisnis, melainkan harus dibangun 

mulai dari awal dan dapat dibuktikan.  

Kepercayaan konsumen menurut Mowen (2002:312) :  

Kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, 

atribut, dan manfaatnya.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat dinyatakan bahwa trust adalah 

kepercayaan pihak tertentu dengan yang lain dalam melakukan hubungan 

transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut 

akan memenuhi segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan. 
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2.8  Niat Beli Ulang 

Niat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara 

pembelian aktual dan niat beli ulang. Bila pembelian aktual adalah pembelian 

yang benar-benar dilakukan oleh konsumen, maka niat beli ulang adalah niat 

untuk melakukan pembelian kembali pada kesempatan mendatang. 

Definisi niat beli Menurut Kotler dan Keller (2007) adalah : 

Niat beli konsumen adalah sebuah perilaku dimana konsumen 

mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, 

berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumi 

atau bahkan menginginkan sesuatu produk. 

 Niat beli ulang pada dasarnya adalah perilaku pelanggan yang merespon 

positif dengan kualitas yang diberikan oleh perusahaan dan konsumen ingin 

mengkonsumsi kembali produk perusahaan tersebut. 

Saladin (2007:20) mengatakan bahwa niat pembelian dipengaruhi oleh 

dua hal, yaitu : 

1. sikap orang lain (Attitudes of others) 

semakin banyak cerita negative dari orang lain tentang produk yang akan dibeli 

maka akan berpengaruh negative dengan niat beli konsumen. 

2. faktor-faktor situasi yang tidak terduga (unanticipated situational factors) 

faktor-faktor yang membuat konsumen selalu berpikir berkali-kali sebelum 

timbul hasrat dalam membeli. Dalam menindaklanjuti niat beli, konsumen akan 

membangun lima sub-keputusan yaitu, keputusan merek, keputusan penjual, 

keputusan jumlah yang akan dbeli, keputusan waktu pembelian, keputusan cara 

pembayaran. 

Niat beli dibagi lagi menjadi tiga kategori menurut Engel (2008:560), 

yaitu:  

1. planned purchase 

pada situasi ini konsumen mengetahui apa yang akan dibeli. Konsumen telah 

memilih produk dan mereknya sebelum mereka mengunjungi toko. Niat beli ini 
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dipengaruhi oleh dua factor, yaitu pengetahuan akan letak dan desain toko dan 

tekanan waktu yang membatasi pencarian dalam toko. 

2. partially planned purchase 

konsumen mengetahui produk apa yang mereka butuhkan tetapi mereka 

memilih merek ketika berbelanja. Keputusan akhirnya dipengaruhi oleh promosi 

seperti pengurangan harga dan kemasan khusus. 

3.  Unplanned purchase 

konsumen memilih produk dan mereknya ketika berbelanja tanpa direncanakan 

terlebih dahulu, pembelian ini sering disebut pembelian impuls. Ketika berbelanja 

seringkali orang menggunakan produc display sebagai panduan dalam belanja. 

Dalam penelitiannya Utomo, et al (2011) menyatakan bahwa niat beli 

adalah rencana untuk membeli barang atau jasa di waktu kedepan. Dimensi niat 

beli pada suatu toko website online terdiri dari :  

(1) Pembelian dengan perencanaan yang tidak penuh, adalah suatu niat melakukan 

pembelian ke Online Shop dalam waktu dekat. 

(2) Pembelian tanpa perencanaan, adalah suatu pembelian apabilan menemukan 

barang yang di inginkan akan melakukan pembelian langsung melalui Online 

Shop. 

(3) Pembelian dengan penuh perencanaan, adalah pembelian dengan meluangka 

waktu untuk membeli barang melalui Online Shop. 

(4) Rekomendasi melakukan pembelian, adalah upaya dalam memberikan 

rekomendsi suatu Online Shop kepada orang lain. 

 

2.9 Hubungan Kualitas Pelayanan Dengan Niat Beli Ulang  

Konsumen adalah pihak yang dapat menilai baik atau tidaknya suatu 

pelayanan. Konsumen menilai pelayanan tersebut berdasarkan harapan yang 

mereka inginkan dan kenyataan pelayanan yang mereka terima. Konsumen 

menjadi semakin kritis dengan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

suatu perusahaan. oleh karena itu, perusahaan harus menyadari dan memahami 

tentang pentingnya pelayanan yang prima untuk mencapai kepuasan konsumen 

agar dapat bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan.    
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Kualitas jasa yang baik akan menciptakan kepuasan konsumen. kualitas 

jasa yang baik biasanya menampakkan hasil yang berupa semakin banyak 

pelanggan tetap bertahan serta kenaikan penjualan.  

Niat beli ulang merupakan niat pembelian yang didasarkan atas 

pengalaman pembelian yang telah dilakukan di masa lalu. Niat beli ulang yang 

tinggi mencerminkan tingkat kepuasan yang tinggi dari konsumen ketika 

memutuskan untuk mengadopsi suatu produk. Keputusan untuk mengadopsi atau 

menolak suatu produk/ layanan timbul setelah konsumen mencoba produk/ 

layanan tersebut dan kemudian timbul rasa suka atau tidak suka dengan produk/ 

layanan yang telah diberikan. Rasa suka dengan produk/ layanan dapat timbul 

apabila konsumen memiliki persepsi bahwa produk/ layanan yang mereka 

gunakan berkualitas baik dan dapat memenuhi atau bahkan melebihi keinginan 

dan harapan konsumen. Dengan kata lain, produk/ layanan tersebut mempunyai 

nilai tinggi di mata konsumen. Tingginya niat beli ulang ini akan membawa 

dampak yang positif dengan keberhasilan produk/ layanan di pasar. Niat beli 

ulang adalah perilaku pelnggan dimana pelanggan merespon positif dengan 

kualitas produk/jasa dari suatu perusahaan dan berniat mengkonsumsi kembali 

produk perusahaan tersebut. 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting yang membantu 

pengecer online untuk mempertahankan pelanggan regular (Ranaweera & Neely, 

2003). Cronin, Brady, dan Hult (2000) menggambarkan bahwa kualitas 

pelayanan memiliki efek linear langsung pada perilaku munculnya niat pelanggan. 

Ketika penyedia layanan dapat melakukan layanan mereka dengan respon cepat, 

jaminan, empati dan tindak lanjut, itu akan membantu dalam menarik pelanggan 

untuk membeli kembali produk lagi (Mummalaneni & Meng, 2009). Hasilnya 

ditegaskan oleh Ranaweera & Neely (2003) karena konsumen difasilitasi dengan 

kualitas pelayanan yang lebih baik akan menyebabkan tingkat yang lebih besar 

pada niat pembelian kembali dan itu memang penting untuk mempertahankan 

loyalitas pelanggan. Selain itu, karena lebih banyak pelanggan berurusan dengan 

bisnis / organisasi menggunalan Internet, maka kualitas pelayanan diakui sebagai 

strategis penting (Slywotzky & Morrison, 2001).  
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Penelitian terdahulu oleh Tze Lin, et al (2013) memperoleh hasil 

penelitian bahwa terdapat hubungan antara variabel independen (Kualitas website, 

kualitas pelayanan, review produk, dan kepercayaan pelanggan) dan variable 

dependen (Niat pembelian kembali pelanggan).  

Dari semua hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi niat beli 

konsumen. 

 

2.10 Hubungan Kualitas Website Dengan Niat Beli Ulang  

 Kualitas Website yang Bermutu termasuk tampilan yang menarik, tata letak 

yang jelas, navigasi yang efektif, informasi yang jelas, akan mempengaruhi kesan 

pertama pelanggan dengan pengecer (Wakefield, Saham, & Wilder, 2004). 

Jeong (2003) menyatakan bahwa kualitas website akan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan jangka 

panjang dari Online Shop. Selain itu, kualitas website juga dimasukkan sebagai 

factor relevan yang mempengaruhi niat pembelian kembali (Gwee, Hui, dan 

Chau, 2002; Pavlou, Liang, dan Xue, 2007). Menurut Zhou, Lu, dan Wang 

(2009), dampak dari kualitas situs pada kepercayaan konsumen dan Kepuasan 

akan menyebabkan niat pembelian kembali pelanggan. Di sisi lain, Lin (2007) 

mengemukakan pengaruh dimensi kualitas situs web pada kepuasan pelanggan 

dalam konteks B2C e-commerce juga berpengaruh signifikan dengan niat 

pembelian kembali pelanggan. selanjutnya, Liang dan Chen (2009) mempelajari 

pengaruh kualitas situs pada kinerja hubungan pelanggan membuktikan bahwa 

mampu menarik niat pembelian kembali di antara pelanggan. Oleh karena itu, 

kualitas situs sangat penting untuk pengecer online ketika mereka melakukan 

bisnis mereka melalui internet. 

 

2.11 Hubungan Kepercayaan Konsumen Dengan Niat Beli Ulang  

Salah satu keprihatinan utama bagi konsumen elektronik adalah 

kepercayaan yang berkaitan dengan sikap. Tidak diragukan lagi, kepercayaan 

memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara pemasaran 
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elektronik (e-marketing) (McCole 2002; Ba 2001). Hubungan kepercayaan 

konsumen telah banyak dikutip  sebagai komponen penting dari e-commerce 

(Papadopoulou et al. 2001; Perkotaan, Sultan, dan Qualls 2000; Singh dan 

Sirdeshmukh 2000; Doney dan Canon 1997). 

 Dalam penelitian berbasis e-commerce kepercayaan memiliki 

didefinisikan sebagai kemauan untuk percaya, atau keyakinan individu,  

mengenai berbagai atribut dari pihak lain (McKnight and Chervany 2002). 

Hasil penelitian McKnight et al. 1998; Pavlou 2003; Yoh dkk. 2003  

mengemukakan bahwa terdapat hubungan langsung antara kepercayaan dan niat 

pembelian secara online atau niat perilaku.  Khususnya dalam konteks pembelian 

kembali, kepercayaan pada integritas website ini menimbulkan sikap positif dari 

konsumen dan menimbulkan keinginan untuk membeli kembali.keyakinan sentral 

meyakinkan konsumen bahwa mereka diharapkan  hasil dari pengalaman 

pembelian sebelumnya akan mempengaruhi pembelian aktivitas langsung (Gefen 

dan Straub 2004). 

Niat pembelian juga didukung oleh kepercayaan berbasis pengetahuan 

ketika konsumen familiar dengan website (Koehn 2003). Disebabkan oleh 

kepercayaan adalah hubungan antara dua arah  pihak, efek langsung antara 

kepercayaan dan niat pembelian kembali  jelas hanya mungkin bila konsumen 

menilai manfaat nyata  dari pembelian mereka sebelumnya. Dalam hal ini, 

kepercayaan diperkuat  dan langsung terhubung dengan membeli kembali niat 

ketika konsumen  bersedia untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan lanjutan (Zboja 

dan Voorhees 2004; Grewal,Hardesty, dan lyer 2006) 

Penelitian sebelumnya pada hubungan antara kepercayaan konsumen dan 

niat beli oleh McKnight dan Chervany (2002) menemukan bahwa pengalaman 

dalam berbelanja online memiliki peringkat tinggi dalam kepercayaan untuk 

melakukan niat beli online online. 

Hasil penelitian Chiu, et al (2008) dan Qureshi, et al (2009) menyatakan 

bahwa niat pembelian kembali pelanggan dalam berbelanja online berhubungan 

dengan kepercayaan pelanggan. Kwek, et al (2010) menyatakan pengecer online 

harus memberikan informasi yang jujur dan dapat dipercaya kepada pelanggan 
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online untuk meningkatkan tingkat kepercayaan online. Banyak penelitian yang 

telah mebuktikan pengaruh signifikan kepercayaan dengan niat membeli ulang 

seperti ditegaskan oleh Kim, et al (2004) bahwa niat pembelian kembali akan 

meningkat berdasarkan akumulasi pengalaman pembelian secara online dan 

tingkat kepercayaan antara pelanggan online dan pengecer online.  

Penelitian terdahulu oleh Tze Lin, et al (2013) memperoleh hasil 

penelitian bahwa terdapat hubungan antara variabel independen (Kualitas website, 

kualitas pelayanan, review produk, dan kepercayaan pelanggan) dan variable 

dependen (Niat pembelian kembali pelanggan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




