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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Internal Marketing 

Pemasaran internal sangat penting artinya bagi perusahaan jasa. Apa lagi 

bagi usaha jasa yang terkenal dengan “high contact”. Apa yang dikatakan dengan 

high contact, ialah kualitas jasa yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang 

menghasilkan jasa tersebut. Misalnya high contact terdapat pada usaha dalam 

bidang pendidikan yang menawarkan pelayanan jasa. Jadi jika pelaksanaan 

marketing jasa ingin mempertahankan kualitas produk, maka ia sebetulnya harus 

memperhatikan mutu karyawannya (Alma, 2011). 

2.1.1  Pengertian Internal Marketing 

Internal marketing adalah menerapkan teori dan praktik pemasaran, 

terhadap para karyawan (Alma, 2011). Manajer harus mempekerjakan orang yang 

melayan konsumen dan mereka harus bekerja sebaik mungkin. Secara teknis 

ungkapan internal marketing berarti mengaplikasikan setiap aspek marketing di 

dalam perusahaan. Menurut Alma (2011), Internal marketing artinya manajer 

harus memandang karyawan sebagai langganan, memandang pekerjaan mereka 

sebagai produk, dan usahakan desain produk ini sebaik mungkin guna memenuhi 

selera konsumen. Oleh sebab itu untuk memajukan usaha jasa yang high contact, 

gunakan konsep internal marketing, agar bisa menawarkan jasa lebih baik, lebih 

memuaskan, dengan tingkat kompetensi karyawan menjadi lebih profesional, dan 

layanan lebih efektif. 

Menurut Kotler (2008), Internal Marketing adalah tugas merekrut, 

melatih, dan memotivasi karyawan-karyawan yang kompeten, yang ingin 

melayani pelanggan dengan baik. Pemasar yang cerdas menyadari bahwa aktivitas 

pemasaran di dalam perusahaan bisa menjadi sepenting atau bahkan lebih penting 

daripada aktivitas pemasaran yang diarahkan ke luar perusahaan. Tidak masuk 

akal menjanjikan pelayanan yang prima sebelum staff perusahaan siap 
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memberikannya. Definisi diatas menekankan pentingnya memuaskan kebutuhan 

karyawan agar dapat mengembangkan dan mendapatkan kualitas terbaik 

karyawan dalam melayani konsumen. 

2.1.2  Dimensi Internal Marketing 

Menurut Tanhusaj et al (1988); Gronroos (1990); Berry & Parasuraman 

(1991); Reynoso & Moores (1996) dalam Nugraha (2013) internal marketing 

terdiri dari tiga dimensi , yaitu: 

1. Service Training Programmes 

Service training programmes adalah kesadaran manajemen dan 

pimpinan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para karyawan 

dan kesadaran manajemen bahwa pengembangan pengetahuan dan 

keahlian para karyawan adalah sebuah investasi bagi mereka. Organisasi 

juga harus memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan 

karyawan. Service training program dilaksanakan oleh organisasi untuk 

melatih para karyawan dalam menjalankan pelayanan kepada para 

konsumen eksternal. 

2. Performance Incentive 

Performance incentive adalah cara organisasi dalam memberikan 

reward terhadap karyawan yang berkeja dengan baik dan memberikan 

kontribusi terhadap visi organisasi. Performance incentive juga diberikan 

kepada karyawan yang telah melakukan fungsi pelayanan yang baik 

terhadap konsumen eksternal. 

3. Vision About Excellence Service 

Vision about excellence service adalah suatu kondisi dimana 

organisasi mengkomunikasikan kepada para karyawan tentang visi 

organisasi mereka dan mengkomunikasikan pentingnya pelayanan tiap – 

tiap orang/bagian. Vision about excellence service juga mewajibkan 

pimpinan organisasi untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan para 

karyawan 
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2.1.3  Dua Aspek Penting Internal Marketing  

 Internal marketing menciptakan suatu efektivitas kerja SDM sebelum 

mereka berhubungan dengan para pelanggan. Menurut Ratnasari & Mastuti 

(2011), terdapat 2 aspek penting dalam konsep internal marketing, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Karyawan dari setiap departemen memiliki peran sabagai internal 

customer dan supplier. Untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada 

external marketing, maka harus dipastikan setiap karyawan mendapatkan 

kepuasan kerja yang optimal. 

2. Pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan 

merupakan elemen yang penting untuk menciptakan komitmen yang tinggi 

pada setiap karyawan yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk 

bekerja optimal. 

 

2.1.4 Proses Penting Dalam Internal Marketing 

Untuk dapat meraih kesuksesan dalam internal marketing, perusahaan jasa 

perlu menekankan pada pentingmnya komunikasi, keterbukaan, tanggung jawab, 

dan integritas yang tinggi terhadap pencapaian tujuan (Ratnasari & Mastuti, 

2011). Internal marketing merupakan langkah awal untuk menciptakan motivasi 

yang tinggi baik bagi karyawan maupun pelanggan sebagai pengguna jasa. Proses 

manajemen yang penting dalam hal ini menurut (Gronroos dalam Ratnasari & 

Mastuti, 2011) adalah sebagai berikut: 

1. Attitude Management 

   Attitude Management meliputi sikap dan motivasi karyawan dalam 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. Pihak manajemen perlu bersifat 

proaktif, terutama dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan 

karyawannya. 

2. Communication Management 

   Communication management merupakan proses manajemen dalam   

menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk memberikan 
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petunjuk kerja dan memberikan kesempatan pula pada para karyawan 

untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat 

terjadi komunikasi dua arah dan terjalin suasan keterbukaan. 

2.1.5 Implementasi Konsep Internal Marketing  

 Menurut Ratnasari & Mastuti (2011), dilihat dari sisi manajemen 

perusahaan, terdapat beberapa program umum yang digunakan untuk 

mengimplementasikan konsep internal marketing, yaitu sebagai berikut : 

1. Training 

  Training merupakan program yang ditujukan bagi SDM 

perusahaan berupa pemberian informasi pengetahuan dasar mengenai 

strategi kerja, sikap, dan kemampuan, baik berkomunikasi maupun 

pemasaran jasa, serta memahami pelanggan. 

2. Management Support and Internal Interactive Communication 

  Management Support and Internal Interactive Communication 

merupakan sarana kerja sama yang efektif dari kalangan manajemen 

perusahaan kepada SDM pelaksana, dan juga membuka komunikasi dua 

arah dari karyawan kepada atasan. Informasi meliputi masalah kerja atau 

keputusan-keputusan penting lainnya dalam perusahaan. 

3. Personnel Adminstration Tools an Human Resource Management 

  Manajemen perlu mempersiapkan program perencanaan SDM 

yang tepat dan efektif agar dalam pelaksanaan sesuai strategi telah 

ditetapkan perusahaan. Pada aplikasinya, diperlukan koordinasi secara 

berkesinambungan. 

4. Developing a Service Culture 

  Manajemen perusahaan harus dapat menciptakan suatu pola yang 

sama untuk setiap SDM agar kinerjanya memuaskan pelanggan. Untuk 

perusahaan jasa, internal marketing memberikan banyak manfaat dalam 

mencapai kesuksesan pemasaran, karena lebih bersifat integratif dan 

merupakan proses yang berkelanjutan. Manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut : 
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a. Sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan kompetetif 

yang dimiliki perusahaan, karena internal marketing memberikan suasana 

keterbukaan, sehingga memungkinkan penggalian informasi terutama 

mengenai potensi SDM. 

b. Mengurangi adanya konflik, karena terencananya setiap program dan 

partisipasi sangat ditekankan dalam pengambilan keputusan. 

c. Memfasilitasi adanya inovasi, karena internal marketing merupakan proses 

berkelanjutan dan memotivasi karyawan untuk berfikir kreatif. 

Keberhasilan perusahaan untuk memuaskan lingkungan internalnya akan 

dapat membawa keberhasilan pula bagi lingkunmgan eksternalnya. Bahkan, 

perusahaan akan mampu menciptakan suatu pola pemasaran yang integratif dalam 

jangka panjang, baik bagi karyawan maupun bagi pelanggannya. Kompensasi 

yang seimbang antara kinerja dan kepuasan akan imbalan menciptakan pandangan 

positif bagi SDM tentang perusahaan yang akan diwujudkan sebagai loyalitas 

kerja yang positif pula. Perusahaan harus berupaya untuk melaksanakan internal 

marketing sebagai bagian baru proses manajemen usahanya. 

2.2  Kepuasan Kerja 

2.2.1  Kepuasan 

 Seluruh proses kegiatan pemberian pelayanan jasa kepada pelanggan oleh 

sebuah perusahaan, pada akhirnya akan bermuara pada nilai yang akan diberikan 

oleh pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan. Kepuasan menurut (Kotler & 

Keller dalam Ratnasari, 2011), dinyatakan sebagai tingkat perasaan dimana 

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/jasa yang diterima 

dan diharapkan. 

 Perusahaan harus berhasil membangun komitmen bersama seluruh 

personel di tiap bagian untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses 

pelayanan. Yang termasuk di dalamnya adalah memperbaiki cara berpikir, 

perilaku kemampuan, dan pengetahuan dari semua sumber daya manusia yang 

ada, misalnya dengan metode brainstroming dan management by walking around 

untuk mempertahankan komitmen pegawai (pelanggan internal). 
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2.2.2  Pengertian Kepuasan Kerja 

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari 

tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal  yang bersifat 

individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-

beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin 

banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. 

Menurut Robbins (2010) kepuasan kerja adalah  sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan 

yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

2.2.3 Teori Kepuasan Kerja 

a. Teori Keseimbangan (Equity Theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam, adapun komponen dari teori ini 

adalah input, outcome, comparison person, dan equtiy – in – equtiy. Wexley dan 

Yuki (1977) mengemukakan bahwa “Input is anything of value that an employee 

perceives that he contributes to his job”. Input adalah semua nilai yang diterima 

pegawai yang dapat menunjang pelaksanaan kerja. Misalnya, pendidikan, 

pengalaman, skill, usaha, peralatan pribadi, jumlah jam kerja. “Outcome is 

anything of value that the employee perceives he obtains from the job”. Outcome 

adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan oleh pegawai. Misalnya upah, 

keuntungan tambahan, status simbol, pengenalan kembali (recognition), 

kesempatan untuk berprestasi atau mengekspresikan diri. Sedangkan 

“Comparison person mey be someone in the same organization, someone in a 

different organization, or even the person him self in a previous job”. Comparison 

person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang sama, seorang pegawai 

dalam organisasi yang berbeda atau dirinya sendiri dalam pekerjaan sebelumnya. 

Menurut teori ini, puas atau tidak puasnya pegawai merupakan hasil 

perbandingan input–outcome pegawai lain (comparison person). Jadi, jika 

perbandingan tersebut dirasakan seimbang (equity) maka pegawai tersebut akan 

merasa puas. Tetapi, apabila terjadi ketidakseimbangan (inequity) dapat 
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menyebabkan dua kemungkinan, yaitu over compensation inequity 

(ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya) dan sebaliknya under 

compensation inequity (ketidakseimbangan yang menguntungkan pegawai lain 

yang menjadi pembanding atau (comparison person ). 

b. Teori Perbedaan ( Discrepancy Person ) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter (1961) yang berpendapat 

bahwa mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. Locke 

(1969) mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai bergantung pada 

perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang diharapakan oleh pegawai. 

Apabila yang didapat pegawai ternyata lebih kecil dari pada apa yang diharapkan, 

akan menyebabkan pegawai tidak puas. 

 

2.2.4 Dimensi Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (2006), terdapat empat faktor untuk mengukur kepuasan 

kerja karyawan, yaitu:  

a. Pekerjaan yang secara mental menantang  

Orang lebih menyukai pekerjaan yang memberikan peluang kepada 

mereka untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan 

menawarkan keberagaman tugas, kebebasan, dan umpan balik tenatang 

bagaimana kinerja mereka. Karakteristik-karakteristik tersebut membuat 

pekerjaan secara mental menantang.  

 

b. Imbalan yang setimpal  

  Karyawan menginginkan sistem pembayaran dan kebijakan 

promosi yang mereka anggap adil, tidak bermakna ganda, dan sesuai 

dengan harapan mereka. Ketika pembayaran dipandang adil berdasarkan 

tuntutan pekerjaan, level keterampilan individu, dan standar pembayaran 

komunitas, maka kepuasan berpotensi muncul.  

c. Kondisi kerja yang mendukung  
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Karyawan peduli dengan lingkungan kerja mereka untuk 

kenyamanan pribadi sekaligus untuk memfasilitasi kinerja yang baik. 

Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa karyawan lebih menyukai 

kondisi fisikyang tidak berbahaya atau nyaman. Disamping itu, sebagian 

besar karyawan lebih menyukai berada dalam fasilitas yang bersihdan 

relatif modern, dan dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai.  

d. Mitra kerja yang mendukung  

    Bagi sebagian besar karyawan, pekerjaan juga memenuhi 

kebutuhan interaksi   sosial mereka. Oleh kaena itu, tidak mengejutkan 

bahwa mitra kerja yang ramah dan mendukung mendorong kepuasan kerja. 

Perilaku atasan karyawan juga menjadi penentu penting kepuasan kerja.  

2.3  Hubungan Antara Internal Marketing dan Kepuasan Kerja  

Menurut Amijaya (2014), untuk menciptakan kepuasan kerja yang 

menunjang terciptanya kualitas pelayanan prima, perusahaan dapat menerapkan 

internal marketing. Karyawan diperlakukan sebagai customer. Konsep internal 

marketing, itu juga perlu membangun suatu iklim kerja yang menekankan 

pelayanan iklim kerja yang baik akan membentuk persepsi karyawan atas 

prosedur, tindakan, dan perilaku yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan 

pelayanan kepada pelanggan. Karyawan akan merasa bahwa dengan pelayanan 

yang baik, perusahaan akan bersikap mendukung dan bahkan akan memberi 

penghargaan atas apa yang mereka upayakan bagi perusahaan. Dari perspektif 

internal marketing, dukungan kepada karyawan dan kepuasan karyawan 

dibutuhkan untuk mencapai kualitas pelayanan yang tinggi kepada pelanggan. 

Jadi menurut perspektif ini, baik organisasi maupun atasan harus memberikan 

dukungan kepada karyawan untuk menghasilkan output yang lebih baik yakni 

kualitas pelayanan yang lebih baik. Berry dan Parasuraman (1991) dalam Ribhan 

(2010) menunjukan terdapat korelasi antara persepsi internal marketing dan 

kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mempromosikan 

kebijakan, aturan dan memberikan pelayanan kepada karyawan internal sehingga 

mendapatkan kesenangan dalam bekerja dan berkomitmen yang akhirnya 
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karyawan mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada 

pelanggan eksternal perusahaan. Internal marketing mengacu pada aplikasi dari 

konsep pemasaran kepada satu manajemen internal organisasi (Longbottom et 

al.,2006). Kohli dan Jaworski (1990) dalam Ribhan (2010) mencatat bahwa 

karyawan dari satu organisasi dengan konsep pemasaran internal sebagai 

filosofinya akan mempunyai kepuasan pekerjaan dan komitmen organisasi yang 

lebih tinggi. 

 

2.4  Kerangka Kerja dan Hipotesis 

Masalah merupakan selisih antara keinginan dan kenyataan, dan masalah 

persepsi karyawan UTama mengenai kegiatan internal marketing yang dilakukan 

oleh UTama. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut hubungan 

praktik interal marketing terhadap kepuasan kerja karyawan di UTama. Dalam 

model penelitian, diteliti mengenai hubungan internal marketing terhadap 

kepuasan kerja karyawan di UTama. 

2.4.1  Kerangka Kerja 

 Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas, sebuah kerangka kerja 

dikembangkan sebagai acuan dalam menjelaskan hubungan antara konstruk yang 

ada dalam cakupan penelitian ini. 

 Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka kerangka kerja teoritis 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Kerja Teoritis Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Hipotesis 

 Kerangka kerja teoritis diatas, dapat disimpulkan bahwa internal marketing 

yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah: 

 

H : Internal Marketing berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan di UTama. 

 

Internal Marketing 

 

Kepuasan Kerja 


