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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Internal Marketing 

Internal Marketing awalnya diusulkan sebagai pendekatan untuk manajemen 

layanan yang mensyaratkan penerapan konsep pemasaran tradisional dan pemasaran 

ke dalam campuran yang terkait dalam suatu pasar internal, di mana karyawan 

diperlakukan sebagai pelanggan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas 

perusahaan dengan memperbaiki internal (Helman dan Payne, 1992). 

Menurut Cahill (1966) “Internal Marketing adalah menarik, mengembangkan, 

memotivasi dan menerima karyawan yang berkualitas dalam usaha perusahaan 

tersebut untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Internal Marketing adalah filosofi 

dari sebuah metode memperlakukan karyawan sehingga mereka dapat melayani 

konsumen  dengan baik.”  

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 memberikannya. Definisi diatas 

menekankan pentingnya memuaskan kebutuhan karyawan agar dapat 
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mengembangkan dan mendapatkan kualitas terbaik karyawan dalam melayani 

konsumen. 

Penelitian sebelumnya mengenai internal marketing dibagi kedalam empat 

kategori (hwang & Chi, 2005): 

1. Memperlakukan Karyawan Sebagai Konsumen Internal, banyak ahli 

(Sasser & Arbeit, 1976; Berry, 1981; Greene et al., 1994; Cahill, 1996; 

Hult et al., 2000) percaya bahwa tugas dari internal marketing adalah 

untuk memandang pekerjaan sebagai produk, dan karyawan sebagai 

konsumen. 

2. Mengembangkan Perilaku Karyawan Yang Berorientasi Pada Pelanggan,  

(Percy & Morgan, 1991) mengaplikasikan keterampilan pemasaran dalam 

pemasaran internal perusahaan. Mereka beragumentasi dengan pemasaran 

eksternal dan mengembangkan program pemasaran yang ditujukan untuk 

pasar internal. Tujuannya adalah untuk menstimulasi service awareness 

dan customer oriented behavior. Banyak para ahli lain yang berpendapat 

serupa (Gronroos, 1985; Heskett, 1987; Pfeffer & Veiga, 1999; Conduit & 

Mavondo, 2001). 

3. Orientasi Human Resource Management (HRM), menurut Joseph (1996) 

internal marketing harus tergabung dengan teori HRM, teknologi dan 

prinsip. Cooper dan Cronin (2000) percaya bahwa internal marketing 
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terdiri dari usaha dalam organisasi untuk melatih dan mendorong 

karyawan untuk menyediakan pelayanan lebih baik. 

4. Pertukaran Internal, Bak et al (1994) mengajukan bahwa memungkinkan 

operasional yang efesien dari hubungan pertukaran antara organisasi dan 

karyawan adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan organisasi di 

pasar eksternal. Cahill (1996), Pitt & Foreman (1999) berpendapat serupa. 

Menurut Richard Varey, barbara lewis dalam buku Internal Marketing:  

Directions for Management (2002), Internal Marketing merupakan istilah yang 

diciptakan pada awal tahun 1970  yang digunakan dalam manajemen pendekatan 

untuk membangun dan mempertahankan kompetensi pelayanan. Saat ini, istilah 

internal marketing telah diterapkan lebih luas dalam kepentingan manajemen dan 

sosial. Internal Marketing mengidentifikasi termasuk: 

1. Melakukan Pemasaran Sosial 

2. Mengelola Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif 

3. Meningkatkan Pemasaran dan Manajemen Pelayanan 

4. Mengembangkan Manajemen Mutu 

5. Melakukan Pengembangan Organisasi 

6. Mengembangkan Identitas perusahaan, citra dan reputasi 

7. Meningkatkan Perusahaan komunikasi 

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

(1991); Reynoso & Moores (1996) internal marketing terdiri dari tiga dimensi , yaitu: 
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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 secara baik dengan para karyawan 
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Foreman (1995) mengemukakan bahwa ada dua sumbu dalam internal 

marketing yang dapat menjawab dua pertanyaan yang luas. Pertama, siapa internal 

marketer (seluruh organisasi atau departemen di dalamnya). Kedua, siapa yang 

menjadi tinjauan dari internal marketing? (semua karyawan atau sebuah grup 

spesifik, fungsi atau departemen di dalam organisasi). 

Gambar 2.1 

Perspektif Internal Marketing 

 

II IV 

I III 

 

 

Prespective in Internal Marketing (Foreman, 1995) 

Jika internal marketer dan internal markets dilihat dengan cara di atas, maka 

empat tipe berbeda dari internal marketing  dapat di identifikasi, untuk lebih 

mudahnya tipe – tipe ini diberi label Tipe I, Tipe  II, Tipe  III dan Tipe IV. 

 

Organization 

Who applies internal 

marketing? 

Grup 

Grup   Organization 

     Who is the focus  internal marketing?  
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Label Tipe I melihat departemen, grup atau fungsi sebagai marketer dan yang 

lainya sebagai konsumen. Dalam situasi Tipe II, organisasi merupakan keseluruhan 

pasar bagi grup spesifik, fungsi atau departemen didalamnya. Perhatian utamanya 

adalah grup ini akan menyatu dengan perilaku yang mendukung atau meningkatkan 

inisiatif organisasi. 

Grup, departemen atau fungsi pemasaran bagi seluruh organisasi adalah 

karakteristik dari Tipe III dari internal marketing. Internal marketing jenis ini 

dikatakan khas karena dipraktekkan oleh pelayanan/fungsi staff dalam organisasi, 

seperti sumber daya manusia. Tipe IV internal marketing adalah dimana organisasi 

adalah marketer dan market (pasar), menerima paling banyak perhatian dalam 

beberapa literature terbaru, lebih jelasnya ini adalah internal marketing yang sejak 

awal dimaksud oleh Berry (1980) (karywan sebagai konsumen dan pekerjaan sebagai 

produk) dan kolter (1991) (konsep pemasaran membutuhkan internal marketing jika 

ingin external marketing menjadi sukses). 

George (1990) menyarankan bahwa internal marketing adalah pendekatan 

terbaik untuk membangun orientasi pelayanan sebagai hal yang sangat penting dalam 

organisasi, karena hal ini berfokus pada mendapatkan pertukaran yang sukses dengan 

pasar eksternal. Telah disarankan bahwa Tipe IV adalah yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa organisasi menarik, memilih dan mempertahankan apresiasi serta 

nilai peran mereka dalam mengantarkan pelayanan berkualitas terbaik kepada 

konsumen eksternal (Berry dan Parasuraman, 1991). 
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2.2 Market Orientation 

Market Orientation merupakan suatu yang penting bagi perusahaan sejalan 

dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan dalam kebutuhan pelanggan 

dimana perusahaan menyadari bahwa mereka harus selalu dekat dengan pasarnya.  

Market Orientation merupakan budaya bisnis dimana organisasi mempunyai 

komitmen untuk terus berkreasi dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. 

Narver dan Slater (1990) mendefinisikan market orientation sebagai budaya 

organisasi yang paling efektif dalam menciptakan perilaku penting untuk penciptaan 

nilai unggul bagi pembeli serta kinerja dalam bisnis, sedangkan Uncles (2000) 

mengartikan  market orientation sebagai suatu proses dan aktifitas yang berhubungan 

dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan dengan cara terus menilai kebutuhan dan 

keinginan pelanggan.  

Penerapan market orientation akan membawa peningkatan kinerja bagi 

perusahaan tersebut. Narver dan Slater (1990) menyatakan bahwa orientasi pasar 

terdiri dari tiga komponen perilaku yaitu  customer orientation, competitor 

orientation, dan inter-functional coordination. Customer orientation dan competitor 

orientation termasuk semua aktifitasnya dilibatkan dalam memperoleh informasi 

tentang pembeli dan pesaing pada pasar yang dituju dan menyebarkan melalui bisnis, 

sedangkan inter-functional coordination didasarkan pada informasi pelanggan serta 

pesaing dan terdiri dari usaha bisnis yang terkoordinasi.  
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Lebih jauh dijelaskan bahwa customer orientation diartikan sebagai 

pemahaman yang memadai tentang target beli pelanggan dengan tujuan agar dapat 

menciptakan nilai unggul bagi pembeli secara terus-menerus. Pemahaman disini 

mencakup pemahaman terhadap seluruh rantai nilai pembeli, baik pada saat terkini 

maupun pada saat perkembangannya dimasa yang akan datang. Upaya ini dapat 

dicapai melalui proses pencapaian informasi tentang pelanggan (Uncles, 2000),  

dengan adanya informasi tersebut maka perusahaan penjual akan memahami siapa 

saja pelanggan potensialnya, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang 

dan apa yang mereka inginkan untuk saat ini dan saat mendatang. 

Competitor orientation berarti bahwa perusahaan yang berorientasi pesaing 

sering dilihat sebagai perusahaan yang mempunyai strategi bagaimana membagikan 

informasi mengenai pesaing, bagaimana merespon tindakan pesaing dan juga 

bagaimana manajemen puncak didalam mendiskusikan strategi pesaing (Narver dan 

Slater, 1990). Competitor orientation dapat dimisalkan bahwa tenaga penjualan akan 

berupaya untuk mengumpulkan informasi mengenai pesaing dan membagi informasi 

itu kepada fungsi-fungsi lain dalam perusahaan misalnya kepada divisi riset dan 

pengembangan produk atau mendiskusikan dengan pimpinan bagaimana kekuatan 

pesaing dan strategi-strategi yang dikembangkan (Ferdinand, 2000). 

Narver dan Slater (1990) menyatakan bahwa competitor orientation berarti 

bahwa perusahaan memahami kekuatan jangka pendek, kelemahan, kemampuan 

jangka panjang dan strategi dari pesaing potensial. Pemahaman ini termasuk apakah 
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pesaing menggunakan teknologi baru guna mempertahankan pelanggan yang ada. 

Perusahaan yang berorientasi pesaing sering dilihat sebagai perusahaan yang 

mempunyai strategi dan memahami bagaimana cara memperoleh dan membagikan 

informasi mengenai pesaing, bagaimana merespon tindakan pesaing dan juga 

bagaimana manajemen puncak menanggapi startegi pesaing (Jaworski, dan Kohli, 

1993).  

Narver dan Slater (1990) menyatakan bahwa inter-functional coordination 

merupakan kegunaan dari sumber daya perusahaan yang terkoordinasi dalam 

menciptakan nilai unggul bagi pelanggan yang ditargetkan. Inter-functional 

coordination menunjuk pada aspek khusus dari struktur organisasi yang 

mempermudah komunikasi antar fungsi organisasi yang berbeda. Inter-functional 

coordination didasarkan pada informasi pelanggan dan pesaing serta terdiri dari 

upaya penyelarasan bisnis, secara tipical melibatkan lebih dari departemen 

pemasaran, untuk menciptakan nilai unggul bagi pelanggan. Inter-functional 

coordination dapat mempertinggi komunikasi dan pertukaran antara semua fungsi 

organisasi yang memperhatikan pelanggan dan pesaing, serta untuk 

menginformasikan trend pasar yang terkini. Hal ini membantu perkembangan baik 

kepercayaan maupun kemandirian diantara unit funtional yang terpisah, yang pada 

akhirnya menimbulkan lingkungan perusahaan yang lebih mau menerima suatu 

produk yang benar-benar mau yang didasarkan dari kebutuhan pelanggan. 
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Hasil penelitian dilakukan oleh Akimova (1999) membuktikan bahwa market 

orientation memiliki pengaruh positif terhadap keunggulan bersaing. Perusahaan 

yang menerapkan market orientation memiliki kelebihan dalam hal pengetahuan 

pelanggan dan kelebihan ini dapat dijadikan sebagai sumber untuk menciptakan 

produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Bharadwajetal 

(1993) juga menyatakan bahwa budaya perusahaan yang menekankan pada 

pentingnya perusahaan yang memperhatikan pasar akan mengarah pada penguatan 

keunggulan bersaing perusahaan tersebut. 

2.3 Kinerja  

Bastian (2001) mengatakan bahwa “Kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut”. Menurut Surjadi 

(2009) “Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, 

tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat 

dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada 

tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Rue & Byars  (2000) mendefinisikan kinerja organisasi sebagai hasil atau 

“degree of accomplishment” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat 

pencapaian tujuan organisasi. Kinerja organisasi merupakan indikator tingkat prestasi 

yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi serta merupakan 

hasil yang perlu dicapai dari perilaku anggota organisasi.  
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Kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktivitas dalam mata rantai 

yang ada pada organisasi (Yuwono, 2002). Berbagai faktor yang mempengaruhi 

kinerja organisasi sesungguhnya memberikan informasi mengeai prestasi pelaksanaan 

dari unit – unit organisasi, dimana organisasi memerlukan penyesuaian – penyesuaian 

atas seluruh aktivitas sesuai dengan tujuan organisasi. Mendefinisikan dan mengukur 

kinerja merupakan hal yang sangat penting dan menarik perhatian baik para peneliti 

maupun para praktisi (Ambler, Kokkinaki, and Puntoni,2004; Clark, 2000; Eccless, 

1989;  Schultz 2000). Alat ukuran kesuksesan organisasi dilihat dari sisi efektivitas 

serta adaptabilitas pencapaian tujuan organisasi (Walker & Ruekert, 1987; Clark, 

1999; Ambler & Kokkinaki, 1997). 

Efektifitas, “doing the right things” idenya adalah bahwa setiap ukuran 

performa seharusnya dihubungkan dengan tujuan pengambilan keputusan ( Ambler & 

Kokkinaki, 1997). Perspektif ini merupakan pandangan yang mengacu pada 

pencapaian tujuan sebagai efektivitas organisasi, dimana para manajer yang 

performanya mencapai atau melebihi sasaran organisasi dianggap sebagai efektif 

(Clark, 2000). 

Efektifitas dapat dijelaskan melalui beberapa indikator (Robbins, 1990), 

diantaranya :  

1. Hasil yang dicapai 

Sub indikator ini diartikan bahwa pelaksanaan tugas atau pekerjaan harus secara 

tepat, berhasil guna dan berdaya guna melebihi standar yang ditentukan, baik 

dalam kuantitas maupun kualitas. 
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2. Perilaku kerja pegawai 

Sub indikator ini berkaitan dengan perilaku pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya. Penilainnya dapat diukur pengawasan akan tugas yang diberikan, 

keterampilan dan pengalaman kerja yang dimiliki, keseriusan melaksanakan 

tugas serta kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain. 

Adaptabiltas adalah bagaimana sebuah organisasi mampu untuk 

menyesuaikan programnya dengan lingkungan yang ada di liar organisasi. 

adaptabilitas menggunakan rujukan eksternal, seberapa baik organisasi mampu untuk 

menyesuaikan engan keadaan lingkungan di luar organisasi. organisasi yang tidak 

mampu beradaptasi akan mengalami kegagalan (Clark, 1999; Walker & Ruekert, 

1987). Hal tersebut sangat berhubungan erat dengan literature strategi yang 

mengusulkan bahwa kesuksesan akan muncul apabila strategi organisasi sesuai 

dengan keadaan lingkungan (Hari, 1989), dengan demikian organisasi dituntut untuk 

mampu melakukan inovasi – inovasi yang sesuai dengan perkembangan lingkungan. 

Perspektif manajemen lingkungan dalam pemasaran berpendapat perusahaan mampu 

bergerak apabila strategi yang diterapkan sesuai dengan lingkungan dan membentuk 

berbagai elemen lingkungan ( Zeithaml and Zeithaml , 1984; Clark et al., 1994). 

2.4 Hubungan Antara Internal Marketing dan Kinerja 

Dampak positif internal marketing terhadap kinerja merupakan hal yang perlu 

mendapat perhatian lebih. Untuk memiliki konsumen yang puas, perusahaan juga 

harus memiliki karyawan yang puas, merupakan alasan dasar dilakukannya internal 
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marketing dan hal ini dapat dicapai dengan memperlakukan karyawan sebagai 

konsumen dengan mengaplikasikan prinsisp – prinsip pemasaran untuk mendesain 

pekerjaan dan memotivasi karyawan. Telah banyak diperlihatkan bahwa tipe 

organisasi yang dapat menggunakan internal marketing untuk menfasilitasi 

implementasi dari strategi external marketing atau strategi organisasi lainnya (Ahmed 

and Rafiq, 2002). 

Fokus terhadap kepuasan karyawan dalam pendekatan internal marketing 

terhadap manajemen karyawan dapat disebabkan oleh fakta bahwa dalam pelayanan 

pemasaran kebanyakan yang dibeli oleh konsumen adalah usaha, atau kinerja dari 

tindakan manusia. Konsekuensinya, kebutuhan akan personil terbaik serta motivasi 

mereka menjadi hal yang sangat penting terutama dalam situasi dimana pelayanan 

adalah satu – satunya hal nyata yang membedakan organisasi dengan kompetotornya. 

Situasi tersebut paling sering terjadi dalam lingkungan pelayanan dimana 

konsumen sangat menuntut karyawan, ditambah dengan karyawan yang memegang 

harapan tinggi dari pekerjaan mereka sebagai sumber aktualisasi dan pengembangan 

diri. Dalam kondisi ini, hal tersebut dianggap sebagai efek dari pendekatan internal 

marketing yang dapat menciptakan banyak kepuasan konsumen-hubungan karyawan 

yang jelas menghargai logika dan manfaat dari berperilaku sopan dan empati saat 

mereka berurusan dengan konsumen, dan karena hal tersebut,mengarahkan kepada 

kepuasan konsumen yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, tantangan untuk 

menciptakan kepuasan karyawan mendapat dorongan kuat. Alat fundamental untuk 
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mencapai kepuasan konsumen dalam hal ini adalah dengan memperlakukan karyawan 

sebagai konsumen (Ahmed & Rafiq, 2002)  

2.5 Hubungan Antara Market Orientation dan Kinerja 

Semua organisasi diharapkan harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda, 

yang mampu memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi bagi konsumen. 

Pernyataan diatas mempunyai hubungan yang erat dengan studi market orientation 

pada sektor jasa yang mengemukakan dimana organisasi yang mampu 

mengimplementasikan market orientation dengan baik akan mempengaruhi secara 

positif terhadap kinerja organisasi. 

Dampak konsekuensi orientasi pasar terhadap kinerja bisnis menurut Narver 

dan Slater (1990) adalah determinan, yang penting bagi organisasi dan merupakan 

hubungan yang kuat diantara keduanya sehingga menghasilkan kinerja dan 

profitabilitas yang maksimal bagi organisasi. hal yang terpenting adalah apabila 

sebuah organisasi menjadi organisasi yang market-oriented maka akan menghasilkan 

kinerja yang baik (Naidu & Narayana, 1991; Caruana, Pitt and Berthon, 1999 : 

Wood, Bhuian and Kiecker, 2000) 

Organisasi yang market orientation mempunyai banyak keuntungan dan 

kelebihan, karena organisasi tersebut mampu memahami, mencukupi dan memuaskan 

konsumen dengan memberikan nilai yang tinggi pada konsumen yang ada maupun 

konsumen potensial, memampukan organisasi menghantarkan nilai yang lebih baik 

bagi konsumen dan peluang mencapai kinerja yang lebih baik. Sebuah penelitian 

menemukan bahwa market orientation mempunyai dampak positif terhadap kinerja 



28 
 

organisasi (Zhou et al, 2004). Menerapkan market orientation dengan baik maka 

organisasi bisa mendapatkan dan menyebarkan informasi yang penting tentang pasar 

menyangkut kebutuhan konsuemen baik saat ini mapun yang akan datang keseluruh 

bagian organisasi (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & Slater 1990). 

Teori market orientation dihadapkan pada penjelasan mengapa organisasi 

dapat memperbaiki perfomanya lebih baik dibandingkan pesaingnya ( Narver, Slater, 

Manclachlan, 2000). Teori tersebut dapat diterangkan dengan jelas, semakin baik 

organisasi mengantarkan, memahami dan merespon semua keinginan/kebutuhan 

konsumen, maka kinerja akan semakin baik (Day, 1994). 

2.6 Kerangka Kerja dan Hipotesis 

Masalah merupakan selisih antara keinginan dan kenyataan, dan masalah 

utama dalam penelitian ini adalah kinerja. Selisih ini dapat dilihat dari persepsi 

karyawan dan dosen UTama mengenai kegiatan internal marketing dan market 

orientation yang dilakukan oleh UTama. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih lanjut hubungan 

praktet interal marketing, market orientation dan kinerja karyawan dan dosen di 

UTama. Dalam model penelitian, diteliti mengenai hubungan internal marketing 

terhadap kinerja UTama dan hubungan market orientation terhadap kinerja UTama.  
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Gambar 2.2 

  

Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

H1 :  Internal Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

Kinerja di UTama 

H2 :  Market Orientation berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja  di UTama  
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