
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran Dan Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran  

Aktivitas pemasaran sering diartikan sebagai aktivitas menawarkan produk 

dan menjual produk, tapi bila ditinjau lebih lanjut ternyata makna pemasaran 

bukan hanya sekedar menawarkan atau menjual produk saja, melainkan aktivitas 

menganalisa dan mengevaluasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:6) yang dialih bahasakan oleh Bob 

Sabran adalah : 

“Pemasaran (marketing) sebagai proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang 

kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari 

pelanggan sebagai imbalannya.” 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2011;3), memberikan pengertian pemasaran 

sebagai berikut : 

“Pemasaran adalah aktivitas yang memfasilitasi dan memperlancar 

suatu hubungan pertukaran yang saling memuaskan melalui 

penciptaan, pendistribusian, promosi dan penentuan harga dari 

barang, jasa, dan ide”. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan suatu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan melalui proses penciptaan, penawaran dan pertukaran (nilai) produk 

dengan yang lain, dimana dalam pemasaran ini kegiatan bisnis dirancang untuk 

mendistribusikan barang-barang dari produsen kepada konsumen untuk mencapai 

sasaran serta tujuan organisasi. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

Dalam menciptakan kepuasan konsumen, perusahaan harus bisa 

menganalisa, merencanakan, mengimplementasikan dan mengontrol aktivitas 

pemasarannya. Hal ini dilakukan dengan menjalankan manajemen pemasaran. 



Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan pengertian manajemen 

pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:6) yang dialih bahasakan oleh Bob 

Sabran adalah: 

“Manajemen Pemasaran (Marketing Management) sebagai seni dan 

ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul.” 

Sedangkan menurut Alma (2011:130), mendefinisikan sebagai berikut : 

“Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa, 

merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala 

kegiatan (program), guna memperoleh tingkat pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi.” 

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa manajemen pemasaran adalah 

sebagai suatu seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkannya, 

mempertahankan, dan menambah nilai pelanggan melalui penciptaan, 

penyampaian, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

 

2.2 Pengertian Bauran Pemasaran 

Setelah menentukan pasar sasaran serta posisi produk yang diinginkan 

dalam benak konsumen, perusahaan perlu mendesain program pemasaran produk 

agar dapat memproleh respon dari pasar sasaran. Cakupan kegiatan pemasaran 

ditentukan oleh konsep pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran 

(marketing mix). Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel 

yang dapat dikontrol perusahaan dalam komunikasinya dan akan dipakai untuk 

memuaskan konsumen sasaran. 

Adapun pengertian bauran pemasaran yang dikemukan oleh Kotler dan 

Armstrong (2012:62) yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran sebagai berikut : 

“Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat 

pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran.” 

Sedangkan Menurut Buchari Alma (2011:205) mendefinisikan bauran 

pemasaran sebagai berikut : 



“Bauran pemasaran adalah strategi mencampur kegiatan-kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan.” 

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bauran 

pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang dilakukan dengan mencampur 

kegiatan-kegiatan marketing, agar dapat dicari kombinasi maksimal untuk 

mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran sehingga dapat mendatangkan hasil 

yang memuaskan. 

Bauran pemasaran terdiri atas segala sesuatu yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Bauran pemasaran 

tersebut dikelompokan menjadi empat kelompok variabel yang dikenal dengan 

“empat P” menurut Kotler dan Armstrong (2012:223) yang dialih bahasakan 

oleh Bob Sabran sebagai berikut : 

1. Product (Produk) 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. Produk yang ditawarkan dapat dalam beberapa 

model, fitur dan pilihan lainnya. 

2. Price (Harga) 

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

memperoleh produk. Harga yang diberikan dapat berupa harga eceran, 

harga diskon dan harga lainnya. Pemberian harga tersebut dimaksudkan 

untuk menyesuaikan harga dengan situasi persaingan yang ada dan 

membawa produk tersebut agar sejalan dengan persepsi pembeli tentang 

nilai suatu produk. 

3. Place (Tempat) 

Tempat atau distribusi meliputi kegiatan perusahaan yang membuat 

produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Tempat ini meliputi proses 

pendistribusian produk, untuk menyalurkan produk ke konsumen yang 

potensial untuk melakukan pembelian. 

 

 



4. Promotion (Promosi) 

Promosi adalah aktivitas menyampaikan manfaat produk dan membujuk 

pelanggan membelinya. Promosi dilakukan dengan tujuan untuk 

memberitahukan pelanggan tentang perusahaan dan produk-produknya. 

 

2.3 Produk 

2.3.1 Pengertian Produk 

Produk merupakan elemen paling mendasar dan penting dalam bauran 

pemasaran (marketing mix). Dikatakan paling penting karena dengan produklah 

perusahaan menetapkan harga yang pantas, menyalurkan produk melalui saluran-

saluran distribusi mereka, dan mengkomunikasikan produk tersebut dengan suatu 

bauran komunikasi yang tepat. 

Produk dapat berupa barang maupun jasa, jika tidak ada produk, maka 

tidak akan ada pemindahaan hak milik sehingga tidak akan ada pemasaran. Semua 

kegiatan pemasaran lainnya digunakan untuk menunjang gerakan produk. 

Seberapa hebatnya usaha promosi yang dilakukan , distribusi dan harga jika tidak 

diikuti dengan produk yang bermutu, disenangi oleh konsumen, maka usaha suatu 

perusahaan tidak akan berhasil. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:4) yang dialih bahasakan oleh Bob 

Sabran adalah : 

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk  

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, 

jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, 

informasi, dan ide.” 

Sedangkan Menurut Stanton dalam Buchari Alma (2011:139) 

menyatakan bahwa : 

“Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak 

berwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik produk, 

nama baik pengecer, dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer 

yang diterima oleh pembeli guna memuaskan kebutuhan dan 

keinginannya.” 

 



Jadi dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk menarik dan 

memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk sesuatu yang berwujud (tangible), 

seperti makanan pakaian dan sebagainya, juga sesuatu yang tidak berwujud 

(intangible) seperti pelayanan jasa. Produk diperuntukan tidak hanya memenuhi 

kebutuhan konsumen (need) konsumen saja tetapi juga untuk memenuhi 

keinginan (want) konsumen. 

 

2.3.2 Tingkatan Produk 

Dalam merencanakan penawaran atau produk, pemasar perlu memahami 

tingkatan produk. Tingkatan produk menurut Kotler dan Keller (2009:4) yang 

dialih bahasakan oleh Bob Sabran diantaranya adalah : 

1. Manfaat Inti (Core Benefit), yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar 

dibeli pelanggan. 

2. Produk Dasar (Basic Product), yaitu produk dasar yang mampu memenuhi 

fungsi produk yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat 

berfungsi). 

3. Produk yang Diharapkan (Expected Product), yaitu sekelompok atribut dan 

kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk 

inti. 

4. Produk Tambahan (Augmented Product), yaitu berbagai atribut produk yang 

dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sehingga dapat 

memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. 

5. Produk Potensial (Potensial Product), yaitu segala macam tambahan dan 

perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa 

mendatang. 

  



Gambar 2.1 

Lima Tingkatan Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2009:4) 

2.3.3 Klasifikasi Produk 

Dalam pengembangan strategi pemasaran kalangan produsen perlu 

menyusun beberapa skema klasifikasi produk yang didasarkan pada karakter 

produk. Berikut klasifikasi produk yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller 

(2009:5) yang dialih bahasakan oleh Bob Sabran, antara lain: 

A. Berdasarkan Ketahanan (Durability) dan Keberwujudan (Tangibility) 

1. Barang yang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods) 

Merupakan barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau 

beberapa kali penggunaan. Dengan kata lain, unsur ekonomisnya dalam 

kondisi pemakaian normal kurang dari satu tahun. 

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods) 

Merupakan barang berwujud yang biasanya dapat digunakan berkali-

kali. Produk tahan lama ini biasanya memerlukan personal selling dan 

pelayanan yang lebih baik daripada barang tidak tahan lama, 

memberikan margin  yang lebih tinggi, dan memerlukan lebih banyak 

garansi atau jaminan dari penjualnya. 

Produk Potensial 

Produk Tambahan 

Produk yang Diharapkan 

 Produk Dasar 

Manfaat Inti 



3. Jasa (Services) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual. Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah 

habis, akibatnya jasa biasanya memerlukan lebih banyak pengendalian 

mutu, kredibilitas pemasok, dan kemampuan penyesuaian. 

 

B. Klasifikasi Barang Konsumen 

1. Barang Sehari-Hari (Convenience Goods) 

Barang yang biasa dibeli konsumen, segera, dan dengan usaha yang 

minimum.  

a. Staple Goods 

Barang-barang yang dibeli konsumen secara teratur. 

b. Impluse Goods 

Barang-barang yang dibeli tanpa perencanaan atau usaha mencari 

untuk membelinya.  

c. Emergency Goods 

Barang-barang yang dibeli ketika timbul kebutuhan yang mendesak. 

2. Barang Belanja (Shopping Goods) 

Yaitu barang-barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan 

kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan 

pembelian. Barang shopping dapat dibagi dua yaitu : 

a. Barang Homogen 

Barang-barang dengan kualitas serupa tapi harganya berbeda. 

b. Barang Heterogen 

Barang-barang dengan aneka macam keistimewaan sehingga bagi 

konsumen  sering lebih penting ciri-cirinya dari pada barangnya. 

c. Barang Khusus (Speciality Goods) 

Barang-barang dengan karakteristik unik dan atau identifikasi merek 

dimana untuk memperoleh barang-barang itu sekelompok pembeli 

yang cukup besar bersedia melakukan usaha khusus untuk 

membelinya.  



d. Barang yang Tidak Dicari (Unshought Goods) 

Barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui namun 

secara normal konsumen tidak berfikir untuk membeli. 

 

C. Klasifikasi Barang Industri 

Barang-barang yang dibeli perorangan atau industri untuk diproses lebih 

lanjut atau digunakan untuk kegiatan bisnis. 

1. Bahan dan Suku Cadang (Material And Parts) 

Barang-barang yang sepenuhnya memasuki proses produksi dan harga 

relatifnya. 

2. Barang Modal (Capital Items) 

Barang-barang tahan lama yang memudahkan pengembangan dan atau 

pengelolaan produk akhir. 

3. Layanan Bisnis dan Pasokan (Supplies and Business Services) 

Barang dan jasa tidak tahan lama yang membantu pengembangan dan 

atau pengelolaan produk akhir. 

 

2.4 Atribut Produk 

2.4.1 Pengertian Atribut Produk 

Atribut produk mempunyai pengaruh besar pada persepsi pembeli 

terhadap produk. Hal itu disebabkan karena secara fisik atribut produk membawa 

berbagai macam manfaat yang dibutuhkan dan diinginkan pembeli. Oleh karena 

itu setiap perusahaan, harus berhati-hati dalam mengambil keputusan yang 

bersangkutan dengan hal itu.  

Pengembangan produk dan jasa memerlukan pendefinisian manfaat-

manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat-manfaat tersebut kemudian 

dikomunikasikan dan disampaikan melalui atribut produk  

Pengertian atribut produk menurut Tjiptono (2010:103) adalah : 

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting 

oleh konsumen dan dasar pengambilan keputusan pembelian”. 

 



Sedangkan Philip Kotler dan Gary Armstrong (2012:272) 

mendefinisikan atribut produk sebagai berikut : 

“Atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau jasa 

melibatkan manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa 

tersebut” 

Sedangkan Lovelock dan Wright (2011:69) yang dialih bahasakan oleh 

Agus Widyantoro mendefinisikan atribut produk sebagai berikut : 

“Atribut produk adalah semua fitur (baik yang berwujud maupun 

tidak berwujud) suatu barang atau jasa yang dapat dinilai 

pelanggan.”  

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa atribut produk merupakan 

unsur-unsur dari produk, yang dipandang penting oleh konsumen serta dijadikan 

bahan pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan dalam pembelian.   

Suatu atribut produk merupakan suatu kesatuan dari bermacam-macam 

atribut yang membentuknya, dimana masing-masing atribut mempunyai kapasitas 

yang berbeda-beda dalam memberikan keputusan kepada pemakai produk 

tersebut. Keputusan dalam membeli suatu produk merupakan faktor internal yang 

sulit dilihat dan diukur, sehingga konsumen atau pemakai produk akan 

memandang suatu produk dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

 

2.4.2 Unsur-Unsur Atribut Produk 

Setiap produk mempunyai atribut yang berbeda-beda, sehingga konsumen 

dihadapkan pada berbagai atribut yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan 

mempunyai tugas untuk memperhatikan dan mengevaluasi atribut produk yang 

ditawarkan, apakah atribut dari produk tersebut sudah memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen atau belum.  

Menurut Kotler dan Amstong (2012:99) mengelompokan atribut produk 

kepada tiga unsur penting, yaitu kualitas produk (product quality), fitur produk 

(product features), dan desain produk (Product design) 

1. Kualitas produk (Produk quality) 

Kualitas produk menunjukan kemampuan suatu produk untuk melakukan 

fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian 



yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, dan atribut lain yang 

berharga pada produk secara keseluruhan. Agar dapat bersaing di pasar secara 

berhasil produk harus memiliki mutu yang superior dibandingkan dengan produk-

produk pesaing lainya. Mutu harus diukur dari segi persepsi pembeli. Banyak 

perusahaan menjadikan suatu mutu sebagai senjata strategi yang ampuh. Mutu 

strategi menyangkut usaha memperoleh keunggulan lebih dari pesaing dengan 

secara konsisten menawarkan produk dan jasa memenuhi kebutuhan dan 

keiinginan serta preferensi mutu konsumen. 

2.  Fitur Produk (Product features) 

Fitur produk merupakan sarana kompetitif untuk membedakan produk satu    

dengan produk-produk pesaing. Fitur produk adalah alat untuk bersaing yang 

membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Fitur produk 

identik dengan sifat dan sesuatu yang unik, khas dan istimewa yang tidak dimiliki 

oleh produk lainnya. Biasanya karakteristik yang melekat dalam suatu produk 

merupakan hasil pengembangan dan penyempurnaan secara terus menerus 

3. Desain produk (product design) 

  Desain memIliki konsep yang lebih luas daripada gaya (style), desain 

selain  mempertimbangkan faktor penampilan, juga untuk bertujuan memperbaiki 

kinerja produk, mengurangi biaya produksi, dan menambah keunggulan bersaing. 

Desain atau rancangan adalah totalitas keistimewaan yang mempengaruhi 

penampilan fungsi produk dari segi kebutuhan pelanggan. 

Sedangkan menurut Tjiptono (2010:104), unsur-unsur yang penting 

dalam atribut produk diantaranya meliputi merek, kemasan, pemberian label 

(labeling), jaminan (garansi), harga, dan pelayanan. Berikut ini adalah uraian 

tentang unsur-unsur atribut produk mengikuti pendapat di atas yaitu : 

1. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol / lambang, warna, gerak atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan 

identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. Merek yang baik dapat 

menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas. Merek memegang 

peranan penting dalam pemasaran. Merek sendiri digunakan untuk beberapa 



tujuan yaitu sebagai identitas, alat promosi, untuk membina citra, dan untuk 

mengendalikan pasar. 

2. Kemasan/Desain 

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus (wrapper) 

untuk suatu produk. Kemasan yang inovatif dapat memberikan perusahaan 

keunggulan terhadap pesaingnya. Terdapat beberapa fungsi utama  kemasan 

yaitu melindungi produk, memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi 

konsumen, dan mempromosikan produk kepada konsumen. 

3. Pemberian Label (Labeling) 

Label merupakan informasi tertulis tentang produk yang dicetak pada badan 

kemasan. Label menampilkan beberapa fungsi, menjelaskan beberapa hal 

mengenai produk, siapa yang membuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, 

isinya, bagaimana produk tersebut digunakan, dan bagaimana 

menggunakannya dengan aman. Pemberian label harus dihubungkan dengan 

dua hal, yaitu kebutuhan konsumen dan ketentuan pemerintah. 

4. Layanan Pelengkap 

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apa pun. Salah satu cara untuk mendiferensiasikan 

suatu perusahaan adalah memberikan pelayanan yang lebih berkualitas 

dibandingkan dengan pesaing secara konsisten. Pelayanan mempunyai 

sumbangan penting terhadap keberhasilan produk dalam bersaing di pasar. 

5.  Jaminan (Garansi) 

Jaminan merupakan janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya 

kepada konsumen, dimana para konsumen akan diberi ganti rugi bila produk 

ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. 

Jaminan bisa meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi, dan sebagainya 

6. Harga 

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu barang atau layanan yang 

diterima. Selain itu harga diartikan sebagai nilai yang dipertukarkan konsumen 



untuk suatu manfaat atas pengkonsumsian, penggunaan, atau kepemilikan 

barang atau jasa. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan harga yang tepat. 

 

2.5 Loyalitas Konsumen 

2.5.1 Pengertian Loyalitas Konsumen 

Secara harfiah, loyal berarti setia atau loyalitas diartikan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini sesuatu yang timbul tanpa adanya paksaan tetapi timbul 

dari keadaan sendiri, pada masa lalu usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kepuasaan pelanggan lebih cenderung kepada mempengaruhi sikap pelanggan, 

Sedangkan konsep loyalitas pelanggan lebih menekankan pada prilaku daripada 

sikap.  

Pengertian loyalitas konsumen Menurut Tjiptono (2010;110) yaitu: 

“Loyalitas adalah  situasi dimana konsumen bersikap positif terhadap 

produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian 

ulang yang konsisten”. 

Sedangkan Lovelock & Wirtz (2012:338) mendefinisikan loyalitas konsumen 

sebagai berikut : 

“Loyalitas adalah sebuah kata yang digunakan untuk 

menggambarkan kesediaan pelanggan untuk terus berlangganan 

perusahaan dalam jangka panjang, sebaiknya secara eksklusif, dan 

merekonmendasikan produk perusahaan kepada teman dan rekan” 

Sedangkan menurut Griffin (2009:5) mendefinisikan loyalitas konsumen sebagai 

berikut : 

“Loyalitas adalah pembentukan sikap dan pola perilaku seseorang 

konsumen terhadap pembelian dan penggunaan produk merupakan 

hasil dari pengalaman mereka sebelumnya”   

Pelanggan yang loyal mempunyai kecenderungan yang pasti dalam 

membeli apa dan dari siapa. Pembelian yang dilakukan bukan pembelian yang 

bersifat acak, loyalitas juga dapat juga dianggap sebagai suatu kondisi yang 

berhubungan dengan rentang waktu dalam melakukan pembelian tidak lebih dari 

dua kali dalam mempertimbangkannya. Unit keputusan dapat diartikan sebagai 

suatu keputusan pembelian yang dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang. 



Mereka yang dapat dikategorikan sebagai pelanggan yang setia adalah 

mereka yang sangat puas dengan produk tertentu sehingga mereka mempunyai 

antusiasme untuk memperkenalkannya pada siapapun yang mereka kenal, 

selanjutnya tahap berikutnya ialah pelanggan yang loyal tersebut akan memenuhi 

kesetiaan mereka dengan produk-produk lain buatan produk yang sama pada 

akhirnya mereka adalah konsumen yang setia kepada produsen tertentu untuk 

selamanya.  

 

2.5.2 Karakteristik Loyalitas Konsumen 

Menurut Griffin (2009:18), Loyalitas pelanggan dalam kaitannya dengan 

perilaku pembelian ditandai dengan adanya: 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur 

Pelanggan membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

2. Melakukan pembelian antar lini 

Pelanggan melakukan pembelian antar lini produk/jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan. 

3. Mereferensikan kepada orang lain 

Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan dengan 

produk tersebut terhadap orang lain. 

4. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan pesaing 

Pelanggan tidak tertarik terhadap tawaran produk sejenis yang dihasilkan 

oleh pesaing. 

 

2.5.3 Jenis-Jenis Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2009:23) ada empat jenis yang dikemukakan tentang loyalitas 

pelanggan, yaitu :  

  



Tabel 2.1 

Empat Jenis Loyalitas 

 Pembelian berulang 

Tinggi Rendah 

Keterikatan 

Relatif  

Tinggi Loyalitas premium Loyalitas tersembunyi 

Rendah Loyalitas yang lemah Tanpa loyalitas 

Sumber : Jill Griffin, Customer Loyalty 

1. Tanpa  Kesetiaan (No loyalty) 

Untuk berbagai alasan yang berbeda, ada pelanggan yang tidak 

mengembangkan suatu kesetiaan terhadap produk atau jasa tertentu. Tingkat 

keterkaitan (attachment) dengan pembelian ulang yang rendah menunjukan 

absennya kesetiaan. Pada dasarnya suatu usaha harus menghindari kelompok 

tidak ada kesetiaan ini untuk dijadikan target pasar karena mereka tidak 

pernah menjadi pelanggan yang setia. 

2.   Loyalitas yang lemah  (Interia loyalty) 

Suatu tingkat keterkaitan yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi 

akan mewujudkan suatu kesetiaan yang tidak aktif. Pelanggan yang memiliki 

sikap ini biasanya membeli berdasarkan kebiasaan. Dasar yang digunakan 

untuk pembelian produk dan jasa biasanya karena sudah terbiasa memakai 

atau karena faktor kemudahan situasional. Kesetiaan macam ini biasanya 

banyak terjadi terhadap produk atau jasa yang sering dipakai, tetapi tidak 

menutup kemungkinan dapat mengubah pelanggan tidak aktif dengan cara 

mendekatkan diri kepada pelanggan tersebut melalui produk atau jasa yang 

lebih dibandingkan dengan pesaing, misalnya dengan meningkatkan 

keamanan dan fasilitas pengiriman bagi pelanggan. 

3.   Kesetiaan Tersembunyi (Laten loyality) 

Suatu keterkaitan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian 

ulang yang rendah menggambarkan suatu kesetiaan yang tersembunyi dari 

pelanggan. Bagi pelanggan yang memiliki sikap kesetiaan yang tersembunyi, 

pembelian ulang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor situasional dari pada 

faktor sikapnya. 



4.   Kesetiaan Premium (Premium loyality) 

Merupakan jenis kesetiaan yang terjadi bilamana suatu tingkat keterkaitan 

yang tinggi berjalan selaras dengan aktifitas pembelian kembali, kesetiaan 

jenis inilah yang sangat diharapkan dalam setiap usaha. Pada tingkat 

preference yang tinggi maka orang-orang akan bangga bilamana menemukan 

dan menggunakan produk atau jasa tersebut dan dengan senang hati membagi 

pengetahuan dari pengalaman mereka kepada teman atau keluarga mereka. 

 

2.5.4 Tahap-Tahap Pertumbuhan Loyalitas Pelanggan 

Orang tumbuh menjadi pelanggan yang loyal secara bertahap. Proses itu 

dilalui dalam jangka waktu tertentu, dengan perhatian yang diberikan pada tiap-

tiap tahap pertumbuhan dan setiap tahap memiliki kebutuhan khusus. Dengan 

mengenali setiap tahap dan memenuhi kebutuhan khusus tersebut, perusahaan 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengubah pembeli menjadi 

pelanggan atau klien yang loyal. Menurut Griffin (2009:35) ada tujuh tahapan 

pertumbuhan seseorang menjadi pelanggan yang loyalitas, yaitu : 

1.  Suspect 

Tersangka (suspect) adalah orang yang mungkin membeli produk atau jasa 

anda. Disebut sebagai tesangka karena dipercaya atau disangka mereka akan 

membeli, tetapi kita masih belum cukup yakin. 

2. Prospect 

Prospect adalah orang yang membutuhkan produk atau jasa anda dan 

mempunyai kemampuan untuk memebeli. Meskipun suspect belum membeli 

dari anda, ia mungkin telah mendengar tentang anda, membaca tentang 

anda, ada seseorang yang merekomendasikan anda kepadanya. Prospect 

mungkin tahu siapa anda, dimana anda dan apa yang anda jual, tetapi 

mereka masih belum membeli dari anda. 

3. Prospect yang dikualifikasi  

Prospect yang dikualifikasi adalah prospect yang  telah cukup anda pelajari 

untuk mengetahui bahwa mereka tidak membutuhkan, atau tadak memiliki 

kemampuan untuk membeli, produk anda. 



4. Pelanggan pertama kali   (first time customer) 

Pelanggan pertama kali adalah orang yang telah membeli dari anda satu kali. 

Orang tersebut bisa jadi merupakan pelanggan pesaing anda. 

5. Pelanggan berulang (repeat customer) 

Pelanggan berulang adalah orang-orang yang telah membeli dari anda dua 

kali atau lebih. Mereka mungkin telah membeli produk yang sama dua kali 

atau membeli produk atau jasa yang berbeda pada dua kesempatan atau 

lebih. 

6. Mitra (client) 

Seorang client membeli semua yang anda jual yang mungkin dapat ia 

gunakan. Orang ini membeli secara reguler, dan anda harus turut berusaha 

untuk menciptakan hubungan yang akan membuat dia tertarik agar tidak 

jatuh ke tangan pesaing. 

7. Penganjur  (advocate) 

Seperti mitra, seorang advocate membeli semua yang anda jual yang 

mungkin dapat ia gunakan dan membeli secara regular. Tambahannya, 

seorang advocate akan berusaha tentang mencari orang lain untuk membeli 

dari anda. Seorang advocate berbicara tentang anda, melakukan pemasaran 

untuk anda dan membawa pelanggan pada anda. 

 

2.5.5 Menjaga Loyalitas Konsumen 

Menurut Griffin (2009:183) ada empat cara agar pelanggan tidak beralih 

kepada produk atau jasa pesaing, keempat cara tersebut antara lain:  

1.   Permudahlah pelanggan untuk memberi umpan balik kepada pelanggan  

Salah satu kegiatan paling menguntungkan bagi perusahaan adalah mencari 

keluhan pelanggan, memudahkan pelanggan untuk memberikan umpan balik. 

Tanyalah kepada  pelanggan secara teratur mengenai pembelian terakhir 

mereka. Apakah pembelian itu memenuhi kebutuhan mereka, apakah sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan, bagimana cara meningkatkanya. 

  



2. Bila pelanggan membutuhkan bantuan, berilah dengan segera  

 Setelah anda memperoleh umpan balik dari pelanggan, anda harus bertindak 

secara tepat. Bila ia menghubungi untuk menyampaikan keluhan, anda harus 

memberi respon dengan segera dan berusaha membantu menyelesaikan 

masalahnya. Tetapi setidaknya dengan menegaskan maksud anda untuk 

menyelesaikan masalah secepat mungkin. Bila ia harus menghubungi lebih 

dari satu kali atas suatu masalah, ia lebih cenderung untuk merasa tidak puas, 

walaupun pembicaraan kedua menghasilkan penyelesaian. 

3. Kurangi kejengkelan atas reparasi, pembayaran kembali dan pemberian 

jaminan  

Reparasi pembayaran kembali, dan pemberian jaminan sering menjadi sumber 

kekecewaan para pelanggan. Perhatikan bagimana sebuah perusahaan berkerja 

untuk mencegah ketidakpuasan yang timbul selama penanganan masalah 

semacam itu : 

a. Tawarkan produk bermutu saja  

Anda tidak dapat memperoleh loyalitas pelanggan bila produk yang anda 

jual terus mengalami kerusakan. 

b.   Percayakan perbaikan kepada orang yang memiliki barang yang serupa 

Dengan mengalami masalah yang harus ia betulkan, orang-orang reparasi 

menjadi pemberi pelayanan yang lebih baik. Keterampilan teknis mereka 

meningkat, dan demikian pula simpati mereka terhadap pelanggan. 

c.   Tetapkan jam pelayanan sesuai dengan jam panggilan pelanggan. 

Analisis kapan orang menelpon untuk meminta bantuan dan kemudian 

tugaskan staff sesuai dengan kebutuhan. 

d.   Kerjakan dengan benar atau tidak akan dibayar 

Setiap pelanggan menginginkan agar pekerjaan reparasi dilakukan dengan 

benar saat pertama kali dilakukan dan bila tidak maka akan timbul rasa 

tidak puas. 

  



4. Menghibur pelanggan yang sedang marah. 

Dengan sistem umpan balik dan keluhan pelanggan yang meningkat mutunya, 

terjadi beberapa interaksi dengan pelanggan. Prinsip-prinsip yang dirancang 

untuk membantu mengurangi ketidakpuasan pada awal tahap awal dan 

mencegah meningkatnya amarah pelanggan. Tetapi bahkan perusahaan yang 

terbaik, pelanggan yang marah kadang-kadang muncul. Tetapi pelanggan yang 

marah dapat diselamatkan dengan cara berikut: 

a. Biarkan pelanggan mengeluarkan kemarahannya.  

b. Beritahu pelanggan bahwa anda mengerti masalahnya. 

c. Cari tahulah apa yang diinginkan pelanggan. 

d. Sarankan solusi berdasarkan keinginan pelanggan.  

e. Bila pelanggan tidak senang dengan solusi anda, tanyakan kepadanya apa 

yang mereka inginkan. 

f. Lakukan telepon tindak lanjut.  

 

2.5.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Dalam upaya memasarkan produknya dan menjaring konsumen, 

perusahaan harus berhadapan dengan lingkungan pemasaran yang terdiri dari 

pelaku dan kekuatan-kekuatan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan perusahaannya. 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memutuskan apa dan bagaimana 

strategi yang dijalankan atau dipakai menghadapi lingkungan ekstemal dan 

intemalnya. Cakupan kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep pemasaran yang 

disebut dengan bauran pemasaran (marketmg mix), misalnya variabel produk 

(produk), variabel harga (price), variabel lokasi (place), dan variabel promosi 

(promotion). Variabel-variabel ini dapat dikontrol oleh perusahaan dan dapat 

dipergunakan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. 

Di dalam bauran pemasaran, produk adalah unsur yang paling penting. 

Adapun definisi produk menurut Kotler dan Amstrong (2012:448) 

mendefinisikan produk sebagai berikut:  



“Produk adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan kepada pasar 

untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan” 

Produk yang akan dibuat dan ditawarkan harus memiliki kualitas, kinerja, 

dan manfaat yang terbaik yang senantiasa didasarkan pada kebutuhan dan 

keinginan para pelangganya. Perkembangan suatu produk mengharuskan 

perusahaan menetapkan manfaat-manfaat apa saja yang akan diberikan oleh 

produk yang ditawarkan. Manfaat tersebut dikomunikasikan dan disampaikan 

melalui atribut produk 

 Atribut produk menurut Tjiptono (2010;103) adalah sebagai berikut : 

“Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dianggap penting 

oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

pembelian”  

 Unsur-unsur produk menurut Tjiptono (2010;103) adalah sebagai berikut: 

1. Merek 

2. Kemasan 

3. Label 

4. Layanan Pelengkap 

5. Jaminan (garansi) 

6. Harga 

Atribut yang terdapat dalam setiap produk menjadi bagian pertimbangan 

konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dalam 

melakukan evaluasi atas alternatif-alternatif pemuas kebutuhan ini, konsumen 

akan memilih atribut-atribut dengan nilai yang paling tinggi. Nilai yang dimaksud 

adalah memberikan semua yang konsumen inginkan melalui produk seperti 

memberikan mutu terbaik, harga terbaik serta memberikan pelayanan yang 

terbaik.  

Konsumen melihat suatu produk sebagai kumpulan dari sifat-sifat, ciri 

tertentu yang tercermin dari atribut-atribut yang melekat pada suatu produk. 

Atribut dapat berupa merek, kemasan, harga, label, jaminan, dan pelayanan. 

Sebagian besar konsumen melihat atribut produk sebagai keseluruhan isi dari 

produk yang mereka beli. Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang 



dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 

untuk membeli suatu produk. Jadi atribut yang terdapat pada suatu produk 

mendefinisikan siapa penjual atau pembuat barang atau jasa tersebut. Penjual 

berusaha keras untuk merancang, menciptakan, dan merealisasikan suatu atribut 

untuk produk. Ini dikarenakan konsumen memandang atribut produk sebagai 

bagian terpenting dari suatu produk.  

Dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk, konsumen akan 

memulainya dengan pengenalan masalah untuk mengetahui produk mana yang 

memiliki manfaat dan kegunaan yang sesuai dengan kebutuhan. Informasi 

mengenai manfaat dan kegunaan tersebut dapat diperoleh dari keluarga, teman, 

tetangga, promosi iklan, pameran, ataupun bereksperimen. Dari informasi-

informasi yang didapat akan menghasilkan beberapa alternatif pilihan mengenai 

produk dan berbagai macam atribut masing-masing, kemudian konsumen 

melakukan penilaian atas alternatif produk dengan atribut produk yang dirasa 

paling bermanfaat bagi konsumen 

Seorang konsumen akan melakukan proses evaluasi terhadap atribut 

produk yang diberikan perusahaan sesuai dengan apa yang mereka cari dan 

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

berlangsung, konsumen akan mengamati dan menilai kemampuan perusahaan 

dalam memperhatikan dan menangani masalah-masalah yang dihadapi konsumen. 

Jika konsumen merasakan atribut produk tersebut sesuai dengan harapannya, 

maka kemungkinan besar konsumen akan terus menggunakan produk tersebut 

yang berarti hal ini akan menciptakan loyalitas konsumen 

Pengertian loyalitas konsumen Menurut Tjiptono (2010;110) yaitu: 

“Loyalitas adalah situasi dimana konsumen bersikap positif terhadap 

produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian 

ulang yang konsisten”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas konsumen akan 

melakukan konsumsi yang sama dengan sebelumnya atau bahkan melakukan 

pemakaian produk yang lebih besar lagi, sehingga hubungan konsumen dengan 

produsen akan bertahan lama dalam jangka  waktu yang panjang. Karena loyalitas 



konsumen merupakan ukuran yang lebih dapat diandalkan untuk memprediksi 

pertumbuhan penjualan dan keuangan.  

Pelanggan yang loyal mempunyai kecenderungan yang pasti dalam 

membeli apa dan dari siapa. Pembelian yang dilakukan bukan pembelian yang 

bersifat acak, loyalitas juga dapat juga dianggap sebagai suatu kondisi yang 

berhubungan dengan rentang waktu dalam melakukan pembelian tidak lebih dari 

dua kali dalam mempertimbangkannya. 

Menurut Griffin (2008:31) menyatakan bahwa karakteristik pelanggan yang loyal 

adalah:  

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur  

Pelanggan melakukan pembelian secara kontinyu pada satu produk tertentu. 

2. Pembelian Antar Lini Produk dan Jasa  

Pelanggan tidak hanya membeli jasa dan produk utama tetapi pelanggan 

juga membeli lini produk dan jasa dari perusahaan yang sama  

3. Mereferensikan kepada orang lain  

Dimana pelanggan melakukan komunikasi melalui mulut ke mulut 

berkenaan dengan produk tersebut. 

4.      Menunjukan kekebalan terhadap tarikan pesaing  

Pelanggan menolak untuk menggunakan produk atau jasa alternatif yang 

ditawarkan oleh pesaing. 

Apabila perusahaan dapat memaksimalkan strategi pemasaran atribut 

produk pada pemasaran produknya, yang pada akhirnya akan menciptakan 

loyalitas konsumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Tri Handayani yang dipublikasikan 

pada Manajemen Analisis Journal volume 1, no 2, tahun 2012 dengan judul 

Pengaruh Atribut Produk terhadap loyalitas pelanggan green product sepeda 

motor Honda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa merek, kemasan, label, 

dan layanan pelengkap berpengaruh sangat positif terhadap loyalitas pelanggan, 

artinya dengan semakin tinggi dimensi kualitas produk, label produk, serta 

estetika produk, maka loyalitas pelanggan green product sepeda motor Honda 

injection semakin meningkat.  



Penelitian yang dilakukan oleh Th.Susetyarsi dalam Jurnal STIE 

Semarang, volume 5 no 1 edisi 2013 dengan judul Pengaruh Atribut Produk pada 

mobil Toyota Avanza ditinjau dari segi interior, eksterior dan mesin terhadap 

loyalitas konsumen di Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa loyalitas 

konsumen 77% dipengaruhi oleh interior, eksterior dan mesin mobil. Sisanya 23% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Yang artinya, interior, eksterior dan mesin mobil 

Toyota Avanza yang dibuat oleh perusahaan, tidak menurunkan keloyalan 

konsumen karena perusahaan mengeluarkan produk yang memiliki spesifikasi 

standar yang berlaku, cocok bila digunakan, serta dapat memuaskan kebutuhan 

dan keinginan serta harapan konsumen dengan harga yang kompetitif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Dimyati dalam Jurnal Aplikasi 

Manajemen volume 10, nomor 1, Maret 2012.  Dengan judul Pengaruh Atribut 

Produk terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan produk Pond’s. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Atribut produk terhadap loyalitas 

pelanggan produk Pond’s di Kota Jember. Hasil penelitian ini dapat diartikan 

bahwa peningkatan atribut produk Pond’s akan meningkatkan loyalitas pelanggan 

produk Pond’s. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut : “Atribut Produk Laxadine 

berpengaruh positif terhadap  loyalitas konsumen pada PT. Galenium 

Pharmasia Labolatories Bandung”. 

 


