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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Loyalitas Pelanggan 

2.1.1 Pengertian Loyalitas Pelanggan  

Pada dasarnya setiap perusahaan yang melakukan program pelayanan prima 

maka akan menciptakan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang memperoleh kepuasan 

dalam pelayanan merupakan modal dasar bagi perusahaan dalam membentuk 

loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan memiliki peranan penting dalam sebuah 

perusahaan, mempertahankan konsumen yang loyal akan meningkatkan keuangan 

dan mempertahankan kelangsungan dari perusahaan, hal ini menjadi alasan utama 

bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka. 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, 

dan pemasok, berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian 

ulang yang positif (Tjiptono, 2007). Sedangkan Menurut Vanessa (2007)bahwa 

loyalitas pelanggan merupakan komitmen pelanggan untuk bertahan secara 

mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa 

terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. 

Dari kedua pengertian diatas dapat diuraikan bahwa loyalitas pelanggan 

merupakan suatu perilaku dan sikap positif kepada suatu perusahaan akan suatu 

produk dan jasa nya untuk selalu melakukan pembelian, setia terhadap perusahaan 

yang akhirnya merekomendasikan nya kepada teman dan lingkungan sekitarnya. 
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2.1.2 Dimensi Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan merupakan ukuran yang dapat diandalkan untuk 

meemprediksi pertumbuhan penjualan dan juga loyalitas pelanggan dapat 

didefinisikan berdasarkan perilaku pembelian yang konsisten (Griffin, 2005). 

Berikut adalah karakteristik dari loyalitas pelanggan: 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur (makes reguler repeat 

purchase) 

Loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan 

keputusan untuk melakukan pembelian secara terus menerus terhadap 

barang/jasa suatu perusahaan yang dipilih. Tingkat kepuasan terhadap 

toko akan mempengaruhi mereka untuk membeli kembali. 

2. Membeli di luar lini produk/jasa (purchases across product and service 

lines). 

Membeli di luar lini produk dan jasa artinya keinginan untuk membeli 

lebih dari produk dan jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan. 

Pelanggan yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan maka 

akan percaya juga untuk urusan lain. 

3. Mereferensi toko kepada orang lain, artinya menarik pelanggan baru untuk 

perusahaan (Refers other). 

Pelanggan yang loyal dengan sukarela merekomendasikan perusahaan 

kepada teman-teman dan rekannya. 

4. Menunjukkan kekebalan daya tarik dari pesaing (Demonstrates 

animmunity to the full of the competition). 

Tidak mudah terpengaruh oleh tarikan persaingan perusahaan 

sejenislainnya. 
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2.1.3 Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

Menurut Assael (dikutip oleh Setiadi, 2010), terdapat karakteristik umum 

yang bisa diidentifikasi apakah seseorang konsumen mendekati loyalitas atau 

tidak, yaitu : 

1. Konsumen yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri 

terhadap pilihannya 

2. Konsumen yang loyal lebih mementingkan merasakan tingkat risiko yang 

lebih tinggi dalam pembeliannya 

3. Konsumen yang loyal terhadap merek juga lebih mungkin loyal terhadap 

toko 

4. Kelompok konsumen yang minoritas cenderung untuk lebih loyal terhadap 

merek 

Pelanggan yang loyal merupakan aset bagi perusahaan, hal ini dapat dilihat 

berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Oleh karena itu, loyalitas pelanggan 

merupakan suatu ukuran yang bisa diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan 

dimasa yang akan datang. 

2.1.4 Jenis-jenis loyalitas pelanggan 

Ada empat jenis loyalitas pelanggan berbeda serta muncul apabila ketertarikan 

rendah dan tinggi diklasifikasi silang dengan pola pembelian ulang yang rendah 

dan tinggi ( Dick & Basu, 1994). 

Berikut adalah jenis-jenis loyalitas pelanggan : 

Tabel 2.1 Empat jenis loyalitas pelanggan 

Pembelian ulang 

Tinggi Rendah

Tinggi

Rendah

Loyalitas Premium

Loyalitas Lemah

Loyalitas Tersembunyi

Tanpa Loyalitas
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1. Tanpa Loyalitas (No Loyalty) 

Berdasarkan alasan tertentu, pelanggan mungkin tidak mengembangkan 

loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu. Perusahaan harus menghindari 

membidik para pembeli jenis ini karena mereka tidak akan pernah menjadi 

pelanggan yang loyal, mereka hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap 

keuangan perusahaan (Griffin, 2005). 

2. Loyalitas yang Lemah (Spurious Loyalty) 

Pelanggan yang memiliki loyalitas yang lemah terhadap perusahaan maka 

mereka akan membeli karena kebiasaan. Ketertarikan yang rendah 

dikombinasikan dengan pembelian berulang yang tinggi akan menghasilkan 

loyalitas yang lemah. Pembeli jenis ini merasakan tingkat kepuasan tertentu 

dengan perusahaan atau minimal tiada kepuasan yang nyata. Loyalitas jenis 

ini paling umum terjadi pada produk yang sering dibeli atau toko yang sering 

dikunjungi (Griffin, 2005). 

3. Loyalitas Tersembunyi (Latent Loyalty) 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabungkan dengan tingkat pembelian 

berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi. Bila pelanggan 

memiliki loyalitas yang tersembunyi maka yang menentukan pembelian 

berulang adalah pengaruh situasi dan bukan sikap. Dengan memahami faktor 

situasi yang berkontribusi pada loyalitas tersembunyi, maka perusahaan dapat 

menggunakan strategi untuk mengatasinya (Griffin, 2005) 

4. Loyalitas Premium (Premium Loyalty) 

Loyalitas premium adalah loyalitas yang paling dapat ditingkatkan. Loyalitas 

jenis ini terjadi bila ada tingkat ketertarikan yang tinggi dan tingkat pembelian 

berulang yang juga tinggi. Ini merupakan loyalitas yang lebih disukai untuk 

semua pelanggan di setiap perusahaan. Pada tingkat preferensi yang paling 

tinggi tersebut membuat orang bangga karena menemukan dan 

mengggunakan produk tertentu dan senang berbagi pengetahuan mereka 

dengan rekan dan keluarga (Griffin, 2005) 
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2.1.5 Tahapan Loyalitas Pelanggan 

Brown (dikutip oleh Hurriyati, 2005) mengungkapkan bahwa loyalitas 

pelanggan terdiri atas tiga tahap sesuai dengan costumer lifetime value, yaitu 

sebagai berikut : 

1. The Courtship 

Pada tahap ini hubungan yang terjalin antara perusahaan denganpelanggan 

terbatas pada transaksi, pelanggan masih mempertimbangkanproduk dan 

harga. Apabila penawaran produk dan harga yang dilakukanpesaing lebih baik 

maka mereka akan berpindah

2. The Relationship 

Pada tahapan ini tercipta hubungan yang erat antara perusahaandengan 

pelanggan loyalitas yang terbentuk tidak lagi didasarkan padapertimbangan 

harga dan produk walaupun tidak ada jaminan konsumenakan melihat produk 

pesaing. Selain itu pada tahap ini terjadi hubungansaling menguntungkan bagi 

kedua belah pihak

3. The Marriage 

Pada tahapan ini hubungan jangka panjang telah tercipta dankeduanya tidak 

dapat dipisahkan. Pelanggan akan terlibat secara pribadidengan perusahaan 

dan loyalitas tercipta seiring dengan kepuasan terhadapperusahaan dan 

ketergantungan pelanggan. Tahapan marriage yangsempurna diterjemahkan 

ke dalam Advote customer yaitu pelanggan yangmerekomendasikan produk 

perusahaan kepada orang lain dan memberikanmasukan kepada perusahaan 

apabila terjadi ketidakpuasan.
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2.1.6 Merancang dan Menciptakan Loyalitas 

Kaitannya dengan pengalaman pelanggan mengungkapkan bahwa loyalitas 

pelanggan tidak bisa tercipta begitu saja, tetapi harus dirancang oleh perusahaan 

(Hurriyati, 2005). 

Tahap-tahap perancangan loyalitas tersebut adalah sebagai  berikut : 

1. Definisi Nilai Pelanggan (Define Customer Value)

a) Identifikasi segmen pelanggan sasaran 

b) Definisikan nilai pelanggan sasaran dan tentukan nilai pelanggan 

mana yang menjadi pendorong keputusan pembelian dan penciptaan 

loyalitas 

c) Ciptakan diferensiasi brand promise

2. Merancang Merek dengan Pengalaman Pelanggan (Design The Branded 

Customer Experience)

a) Mengembangkan pemahaman costumer expereience (pengalaman 

pelanggan)

b) Merancang perilaku karyawan untuk merealisasikan brand promise 

c) Merancang perubahan strategi secara keseluruhan untuk 

merealisasikan pengalaman pelanggan yang baru

3. Melengkapi Pengetahuan dan Keahlian Karyawan(Equip People and deliver 

Consistenly)

a) Mempersiapkan pemimpin untuk menjalankan dan memberikan 

pengalaman kepada pelanggan

b) Melengkapi pengetahuan dan keahlian karyawan untuk 

mengembangkan dan memberikan pengalaman kepada pelanggan 

dalam setiap interaksi yang dilakukan pelanggan terhadap perusahaan

c) Memperkuat kinerja perusahaan melalui pengukuran dan tindakan 

kepemimpinan.
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4. Mengembangkan dan Mengkomunikasikan Hasil (Sustain and enhance 

performance)

a) Gunakan respon timbal balik pelanggan dan karyawan untuk 

memelihara pelanggan secara berkesinambungan dan 

mempertahankan pengalaman pelanggan

b) Membentuk kerja sama antara sistem HRD (Human Resource 

develoment) dengan proses bisnis yang terlibat langsung dalam 

memberikan dan menciptakan pengalaman pelanggan.

c) Secara terus menerus mengembangkan dan mengkomunikasikan 

hasil untuk menanamkan Branded Custumer Experience yang telah 

dijalankan perusahaan.

2.1.7. Tingkatan Pelanggan Menuju Loyalitas.

Syarifudin Chan (dikutip oleh Hurriyati, 2005) membagi menjadi empat 

tahapan mengenai tingkatan pelanggan menuju loyalitas, yaitu : 

1. Emas (Gold) 

Merupakan kelompok pelanggan yang memberikan keuntungan terbesar 

kepada perusahaan. Biasanya kelompok ini adalah Heavy user yang selalu 

membeli dalam jumlah yang besar dan frekuensi pembeliannya tinggi. 

Mereka tidak sensitif terhadap harga, tidak segan mengeluarkan uang untuk 

sesuatu yang hanya bisa dinikmati pada masa yang akan datang, mau 

mencoba sesuatu yang baru yang ditawarkan perusahaan, dan yang paling 

penting memiliki komitmen untuk tidak berpaling kepada pesaing. Ciri-ciri 

lain dari pelanggan emas ini adalah:  

a) Mereka masih memiliki potensi untuk terus memperbesar sumbangan 

profitnya bagi perusahaan. 

b) Mereka termasuk orang yang mapan, dan cenderung tidak punya 

masalah dengan keuangannya. 
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c) Mereka cukup pintar, dan sadar bahwa berpindah ke pesaing akan 

membawa risiko bagi kelangsungan kenyamanan yang telah didapatkan 

selama ini. 

d) Jumlah mereka tidak banyak, tetapi memiliki peran yang cukup besar 

dalam menentukan kesuksesan perusahaan. 

2. Perak (Silver) 

Kelompok ini masih memberikan keuntungan yang besar walaupun posisinya 

masih di bawah gold tier. Mereka mulai memperhatikan tawaran potongan 

harga, hal ini dikarenakan mereka cenderung sensitif terhadap harga, mereka 

tidak seloyal gold. Walaupun mereka sebenarnya heavy user, tetapi 

pemenuhan kebutuhannya di peroleh dari berbagai perusahaan, tergantung 

penawaran yang lebih baik. 

3. Perunggu (Bronze)

Kelompok ini paling besar jumlahnya. Mereka adalah kelompok 

yangspending level-nya relatif rendah. Driver terkuatnya untuk 

bertransaksisemata-mata di dorong oleh potongan harga yang besar, sehingga 

merekajuga dikenal sebagai kelompok pemburu diskon. Dengan demikian 

marginyang diterima perusahaan juga relatif kecil. Akibatnya, perusahaan 

tidakberpikir untuk memberikan pelayanan premium kepada mereka. 

Terlepasdari average spending level yang rendah, kelompok ini masih 

dibutuhkanoleh perusahaan untuk menggenapkan pemenuhan target 

penjualan.

4. Besi (Iron)

Kelompok pelanggan yang bukannya menghasilkan keuntungan 

justrumembebani perusahaan, tipe pelanggan seperti ini memiliki 

kecendrunganuntuk meminta perhatian lebih besar dan cenderung 

bermasalah, membuatperusahaan berfikir lebih baik menyingkirkan mereka 

dari daftarpelanggan.
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Gambar 2.1 Piramida pelanggan

Sumber: Syafruddin Chan (2003)

2.1.8 Cara Mengukur Loyalitas 

loyalitas dapat diukur dengan cara-cara berikut (Beattyet a l, 1988 dalam Mardalis, 

2005)

1. Urutan pilihan (choice sequence) 

Metode urutan pilihan atau disebut juga pola pembelian ulang ini banyak 

dipakai dalam penelitian dengan menggunakan panel-panel agenda harian 

pelanggan lainnya, dan lebih terkini lagi, data scanner supermarket

2. Proporsi pembelian (proportion of purchase) 

Gold

Silver

Bronze

Iron
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Berbeda dengan runtutan pilihan, cara ini menguji proporsi pembelian total 

dalam sebuah kelompok produk tertentu. Data yang dianalisis berasal dari 

panel pelanggan. 

3. Preferensi (preference)  

Cara ini mengukur loyalitas dengan menggunakan komitmen psikologis atau 

pernyataan preferensi. Dalam hal ini, loyalitas dianggap sebagai “sikap yang 

positif” terhadap suatu produk tertentu, sering digambarkan dalam istilah niat 

untuk membeli. 

4. Komitmen (commitment) 

Komitmen lebih terfokus pada komponen emosional/perasaan. 

Komitmenterjadi dari keterkaitan pembelian yang merupakan akibat dari 

keterlibatan egodengan kategori merek. Keterlibatan ego tersebut terjadi 

ketika sebuah produk sangat berkaitan dengan nilai-nilai penting, keperluan, 

dan konsep-diri pelanggan.

Cara pertama dan kedua di atas merupakan pendekatan perilaku 

(behavioural approach). Cara ketiga dan keempat termasuk dalam 

pendekatan attitudinal (attitudinal approach). 

2.1.9 Keuntungan-Keuntungan Konsumen Yang Loyal 

Dengan memiliki konsumen yang loyal berarti perusahan akan memperoleh 

keuntungan (Griffin, 2005). 

Berikut adalah keuntungan-keuntungan konsumen yang loyal antara lain: 

a) Menghemat biaya pemasaran, karena untuk menarik konsumen baru akan 

lebih mahal.
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b) Mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi, kontrak dan pemrosesan 

pemesanan.

c) Mengurangi biaya turn over konsumen, karena jumlah konsumen yang 

meninggalkan perusahaan jumlahnya relatif sedikit.

d) Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa pasar 

Perusahaan, dimana konsumen yang loyal akan mencoba dan menggunakan 

produk lain yang ditawarkan perusahaan sehingga memperbesar pangsa pasar 

perusahaan.

e) Word of the mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa pelanggan yang 

loyal juga berarti mereka merasa puas.

f) Mengurangi biaya kegagalan, dalam arti biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan konsumen baru tidak menghasilkan apa-apa.

 Sedangkan menurut solihin (2004), ada beberapa keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan bila memiliki konsumen yang loyal, yaitu : 

a) sales Growth 

Pertumbuhan penjualan yang berlangsung dalam jangka panjang tidak 

dapat dicapai oleh perusahaan tanpa adanya loyalitas konsumen terhadap 

produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Menaikkan pangsa pasar dan 

menurunkan biaya untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang loyal 

terhadap perusahaan dan menginformasikan kepada calon-calon konsumen 

baru perusahaan. Dengan demikian, akan mengurangi biaya-biaya untuk 

mendapatkan konsumen (promosi), bahkan akan menambah laba perusahaan, 

artinya konsumen-konsumen yang loyal terhadap perusahaan akan cenderung 

memesan lebih banyak terhadap produk perusahaan.

b) Profitability 

Sejalan dengan meningkatnya penjualan, perusahaan memiliki peluang 

besar untuk memperoleh laba apabila produk perusahaan memiliki 

pertumbuhan penjualan yang baik.

c) Refferal 
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Konsumen yang loyal dan terpuaskan kebutuhannya dengan produk 

atau jasa yang dihasilkan perusahaan akan memberikan saran penggunaan 

dan jasa kepada orang lain. 

2.2 Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Keberhasilan suatu perusahaan berdasarkan keahliannya dalam 

mengendalikan strategi pemasaran yang dimiliki. Konsep pemasaran mempunyai 

seperangkat alat pemasaran yang sifatnya dapat dikendalikan yaitu yang lebih 

dikenal dengan bauran pemasaran (marketing mix). Bauran pemasaranadalah 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus 

mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran (Kotler dan keller, 2009). Kotler 

dan Armstrong (2009) mengungkapkan mengenai unsur-unsur dari bauran 

pemasaran, antara lain sebagai berikut : 

1. Produk (product) adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan kepada pasar sasaran.

2. Harga (price) adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk 

memperoleh suatu produk. 

3. Saluran distribusi (place) adalah aktivitas perusahaan untuk membuat produk 

tersedia bagi konsumen sasaran. 

4. Promosi (promotion ) adalah aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

2.3 Promosi (promotion) 

Dalam dunia bisnis suatu usaha, maju tidaknya kegiatan tersebut sangat 

dipengaruhi oleh promosi yang dilakukan, karena dengan adanya promosi maka 

kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa akan berjalan lancar.William Shoell 

(dikutip oleh alma, 2007) mengungkapkan bahwa promosi adalah upaya pemasar 

untuk berkomunikasi denga khalayak sasaran. Komunikasi adalah proses 

mempengaruhi perilaku orang lain dengan berbagai ide, informasi atau perasaan 
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dengan mereka, Sedangkan menurut  Alma (2007) Promosi adalah sejenis 

komunikasi yang memberikan penjelasan yang meyakinkan para calon konsumen 

tentang barang dan jasa. 

Dari kedua pengertian diatas dapat kita uraikan bahwa kegiatan promosi 

adalah suatu aktivitas dimana aktivitasnya tersebut terdapat suatu peranan penting  

pemasaran yaitu membujuk para konsumen untuk melakukan suatu pembelian. 

2.3.1 Bauran Promosi 

Promosi terdiri dari beberapa bagian yang bias disebut dengan bauran 

promosi, bauran promosi yang biasa digunakan perusahaan dalam meningkatkan 

pemasarannya yaitu periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan 

masyarakat. Semua usaha dalam kegiatan promosi dilakukan melalui komunikasi 

yang menggunakan peralatan promosi yang disebut bauran promosi,  

Kotler (dikutip oleh Molan, 2005) ada 5 bauran promosi , terdiri dari : 

1. Periklanan (Advertising) 

Semua bentuk penyajian dan promosi non personal atas ide, barang dan jasa 

yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu. 

2. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan memcoba atau 

membeli suatu produk atau jasa. 

3. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra 

peusahaan dan masing-masing produk. 

4. Pemasaran Langsung (Direct Marketing) 

Interaksi langsung dengan suatu calon pembeli atau guna melakukan 

presentasi menjawab pertanyaan dan menerima pesanan 

5. Hubungan Masyarakat (Public Relations)
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Penggunaan surat, telepon, faksimili, email, dan alat penghubung non 

personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan mendapat 

tanggapan langsung dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. 

2.4 Promosi Penjualan (sales promotion) 

Sales promotion atau promosi penjualan dari alat insentif yang beraneka ragam, 

kebanyakan untuk meningkatkan penjualan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang, dirancang untuk merangsang pembelian produk tertentu agar lebih cepat dan 

atau lebih kuat oleh konsumen atau pedagang. 

American Marketing Association (AMA) (dikutip oleh schiffman & kanuk, 2006) 

promosi penjualan merupakan upaya pemasaran yang bersifat media dan nonmedia 

untuk merangsang coba-coba dari konsumen, meningkatkan permintaan dari 

konsumen atau untuk memperbaiki kualitas produk. Sedangkan menurut Kotler dan 

Keller (2009) bahwa Promosi penjualan adalah kumpulan alat-alat insensif yang 

sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang pembelian 

produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen. 

Dari kedua pengertian diatas dapat kita uraikan bahwa promosi penjualan 

merupakan suatu tindakan persuasif secara langsung yang menawarkan insentif atau 

nilai lebih untuk suatu produk pada sales force, distributor atau konsumen dengan 

tujuan utama menciptakan tujuan yang segera. 

2.4.1 Alat Promosi Penjualan 

        Alat-alat yang digunakan untuk mencapaitujuan promosi penjualan, yaitu terdiri 

alat bagi promosi penjualan pada konsumen danpada pengecer (Suharno, 2010). 

Alat promosi penjualan untuk konsumen dapat diidentifikasikan beberapadibawah 

ini:

1. Potongan Harga (diskon)

Potongan harga (diskon) adalah pengurangan pengurangan langsung 

terhadapharga atas pembelian selama satu periode tertentu.
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2. Kupon 

Kupon adalah lembar yang member pembeli hak penghematan ketika mereka 

membeli produk yang sudah ditentukan. 

3. Kontes, Undian Berhadiah, dan permainan 

Kontes, Undian berhadiah, dan permainan adalah kegiatan-kegiatan promosi 

yang memberikan konsumen kesempatan untuk memenangkan sesuatu 

hadiah dengan mengandalkan nasib baik atau usaha tambahan. 

4. Hadiah Pelanggan 

Hadiah pelanggan adalah uang tunai atau hadiah lain atas penggunaan regular 

produk tertentu. 

5. Pemberian Premium 

Pemberian premium adalah barang yang ditawarkan secara gratis atau dengan 

harga murah sebagai suatu insentif bagi pembelian sebuah produk. 

6. Rabat  

Tawaran pengembalian uang (rabat) adalah tawaran untuk mengembalikan 

uang atas harga penjualan produk kepada konsumen dengan syarat tertentu. 

7. Contoh produk  

Contoh produk adalah sedikit produk yang ditawarkan kepada konsumen 

untuk dicoba. 

8. Pameran dagang 

Banyak industri menampilkan dan menjual dagangan mereka pada pameran 

dagang yang memungkinkan penjual mendemonstrasikan produk, 

memberikan informasi, menjawab pertanyaan, membandingkan merk dengan 

persaingan dan melakukan pesanan. 

9. Kemasan dengan harga potongan  

Kemasan dengan harga potongan adalah potongan harga yang ditandai oleh 

produsen secara langsung pada label atau kemasan. 

10. Barang iklan khusus  
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Barang iklan khusus adalah barang yang berguna yang dicetaki nama 

pemasang iklan, diberikan sebagai hadiah kepada konsumen. 

11. Promosi di titik penjualan mencakup pameran dan demonstrasi yang terjadi 

dititik pembelian atau titik penjualan. 

12. Tunjangan  

Tunjangan adalah uang promosi yang dibayarkan oleh perusahaan kepada 

pengecer sebagai imbalan atas kesediaan pengecer menampilkan produk 

pemasar dalam cara tertentu. 

Dari 12 alat-alat promosi penjualan menurut Suharno, Warung nasi Sederhana 

Rai Raka hanya menggunakan dan fokus pada 3 jenis alat promosi penjualan, yaitu 

Potongan harga, Kupon Pembelian dan Sampel gratis. 

2.4.2 Tujuan Promosi Penjualan 

Secara umum terdapat tiga tujuan dari promosi penjualan (Setiadi, 2010), yaitu :

1. Merangsang permintaan oleh pengguna industri  atau konsumen rumah 

tangga.

2. Memperbaiki kinerja pemasaran dari penjual kembali.

3. Sebagai suplemen periklanan, penjualan tatap muka, hubungan masyarakat, 

dan pemasaran langsung.

Program promosi penjualan baru dapat dirancang dengan baik apabila 

tujuannya telah ditetapkan secara jelas. Promosi penjualan sebenarnya adalah salah 

satu elemen dari komunikasi pemasaran yang menawarkan nilai tambah terlihat 

untuk memotivasi dan mengaklerasi sebuah respon. Maksud dari nilai tambah 

terlihat adalah setiap konsumen yang merespon pada promosi tersebut akan 

mendapatkan hal yang lebih dari sekedar produk dan citranya. 

MenurutMullin (2004) ada 10 tujuan utama promosi yangingin dicapai melalui 

promosi penjualan, yaitu: 
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1. Meningkatkan volume produk atau jasa yang terjual dalam jangkapendek 

karena berbagai alasan. 

2.  Meningkatkan pembelian coba-coba (trial), yaitu pembelian pertama kali oleh 

orang yang sebelumnya tidak pernah membeli produk perusahaan, atau bagi  

peritel, yang belum pernah mengunjungi tempat tersebut, untuk mendorong 

pertumbungan bisnis. 

3.  Meningkatkan pembelian ulang (repeat purchase), yang salingmelengkapi 

dengan promosi peningkatan volume di poin ke 1 diatas.Promosi ini 

menjadipenting di pasar seperti perdagangan umum dan bagi produk 

konfeksioner yang dibeli berkali-kali,dimana orang secara terbiasa 

menggunakan beragam merek yang berbeda, dan menghentikan dan mengganti 

merek yang digunakan dari hari ke hari. 

4. Meningkatkan loyalitas lewat promosi yang cenderung berlangsung jangka 

panjang dan menjadi satu kesatuan dengan cara berpikir para pembeli tentang 

produk atau jasa. 

5. Memperluas kegunaan suatu produk.  

6. Menciptakan ketertarikan pada produk atau jasa sebagai cara untuk membuat 

pembeli tetap membeli produk atau jasa tersebut. 

7. Menciptakan kesadaran (awareness) untuk produk baru atau jasa yang dilansir 

ulang (re-lunch). 

8. Mengalihkan perhatian dari harga. 

9. Mendapatkan dukungan dari perantasa (intermediary), dan, 

10. Melakukan diskriminiasi para penggunam yang memungkinkan perusahaan 

untuk mengembangkan paket khusus dari produk, harga, distrubusi dan promosi 

untuk kategori pengguna yang berbeda 
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2.4.3 Karakteristik Promosi Penjualan 

Kotler (dikutip oleh Molan, 2007) Meskipun alat-alat promosi penjualan 

bermacam-macam, tetapi alat-alat promosi penjualan tersebut memiliki ciri-ciri 

tersendiri. 

Ciri-ciri karakteristik promosi penjualan sebagai berikut : 

1. Komunikasi: Promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya memberikan 

informasi yang dapat mengarahkan konsumen pada produk. 

2. Insentif: Promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, 

atau kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen.  

3. Ajakan: Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi 

pembelian sekarang.

2.4.4 Kekuatan dan Kelemahan Promosi Penjualan  

Kotler (dikutip oleh Molan, 2007) promosi penjualan mempunyai beberapa 

kekuatan sebagai alat promosi yaitu promosi penjualan memungkinkan produsen 

menyesuaikan diri dengan variasi penawaran dan permintaan jangka pendek, promosi 

penjualan memungkinkan produsen menguji seberapa tinggi harga yang dapat mereka 

kenakan, karena mereka selalu dapat mengenakan diskon. Promosi penjualan 

membujuk konsumen mencoba produk alih-alih tidak pernah menyimpang dari 

produk sekarang. Promosi penjualan menghasilkan format eceran yang lebih berbeda, 

seperti toko harga-murah setiap- hari dan toko harga- promosi. 

Promosi penjualan memungkinkan produsen menjual lebih daripada yang mereka 

jual dengan harga yang normal.Promosi penjualan membantu produsen 

menyesuaikan program-program dengan segmen konsumen yang berbeda-beda. 
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Konsumen sendiri menikmati suatu kepuasan karena mereka menjadi pembeli yang 

cerdas ketika mereka memanfaatkan harga khusus.  

Sedangkan kelemahan dari promosi penjualan ini adalah promosi penjualan, 

dengan potongan harga, kupon, kesepakatan, hadiah tanpa henti- hentinya mungkin 

menurunkan nilai tawaran produk tersebut dalam benak pembeli. 

2.4.5 Penglompokan promosi penjualan 

Promosi penjualan sebagai alat insentif diberikan oleh penjual dengan 

berbagai tujuan tertentu yang ingini dicapai. pengelompokan jenis promosi penjualan 

(Tjiptono, 2008), yaitu : 

1. Costumer promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

merangsang atau mendorong pelanggan untuk membeli. 

2. Trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong 

atau merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir dan importir untuk 

memperdagangkan barang atau jasa dari sponsor. 

3. Sales-force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

memotivasi armada penjual 

4. Business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk 

memperoleh pelanggan baru, mempertahanka kontak hubungan dengan 

pelanggan, memperkenalkan produk dan menjual lebih banyak kepada 

pelanggan lama 

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu 

Sebagai landasan dalam penelitian ini, digunakan beberapa penelitian yang 

dulu pernah dilakukan, diantaranya Rakhmat (2011) melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Loyalitas pada Starbcks Coffe”. Dari 

hasil analisis mengenai pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen 

dengan melakukan perhitungan regresi linear sederhana dapat diketahui bahwa 

adanya hubungan yang cukup kuat antara promosi penjualan (Variable X) dan 

Loyalitas Pelanggan (Variable Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar .326 (32,6%) 
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yang artinya apabila promosi penjualan ditingkatkan, maka loyalitas pelanggan juga 

akan meningkat. 

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Omotayo (2011) yang meneliti pengaruh 

promosi penjualan pada Industri Telekomunikasi di Nigeria terhadap loyalitas 

pelanggan, dimana indikator yang digunakan untuk promosi penjualan diantaranya 

promotion harga, hadiah gratis, sampel, dan acara khusus. Sedangkan indikator untuk 

loyalitas pelanggan yang digunakan diantaranya frekuensi pembelian, 

merekomendasikan kepada orang lain dan menolak menggunakan produk lain yang 

sejenis nya. 

 A.Sangkaraja (2012) meneliti pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas 

konsumen kartu pra bayar simpati pada PT. Telkomsel di Makassar. Hasil penelitian 

tersebut mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara bauran pemasaran 

dengan loyalitas konsumen. Indikator bauran pemasaran adalah produk, harga, 

promosi dan saluran pemasaran terhadap konsumen. Sedangkan indikator loyalitas 

konsumen yaitu pembelian ulang yang konsisten, menolak menggunakan produk lain, 

merekomendasikan kepada orang lain. 

Penelitian dari Gu-Shin Tung, Chiung-Ju Kuo dan Yun-Ting Kue berjudul 

Promotion, Switching Barriers and Loyalty di Departemen store Taiwan pada tahun 

2009. Hasil penelitian tersebut mengatakan efek promosi memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas. 

Landasan terakhir Wan-Ping Pi dan Hsieh-Hong Huang (2010) dalam judul 

penelitian “Effects of Promotion on Relationship Quality and Costumer Loyalty in 

the Airline Industry: The Relationship Marketin Approach”. Hasil peneletian tersebut 

berpendapat bahwa relationship-oriented promotion, promosi dapat mempertahankan 

loyalitas pelanggan dengan meningkatkan kepercayaan dan komitmen pelanggan. 
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2.6 Kerangka Pemikiran

Perkembangan dunia usaha sekarang ini menuntut perusahaan untuk lebih 

menunjukkan daya kompetisinya dengan semakin menjamur perusahaan-perusahaan 

sejenis, hal tersebut juga terjadi pada rumah makan Sederhana Rai Raka. Untuk 

ituSederhana Rai Raka perlu meramu strategi untuk tetap kompetitif dan bertahan 

dalam persaingan.

Promosi penjualan adalah bagian dari bauran promosi. Promosi penjualan 

dapat didefinisikan sebagai pengaruh secara langsung yang menawarkan nilai tambah 

atau insentif sebuah produk yang ditujukan kepada distributor ataupun pelanggan 

dengan tujuan untuk melakukan penjualan secara langsung atau jangka pendek 

(Belch,2001). Promosi penjualan seharusnya membangun relationship dengan 

pelanggan bukan hanya untuk melakukan penjualan jangka pendek atau sebagai 

brand switching sementara, mereka harus membantu memperkuat posisi produk dan 

membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan Kotler & Armstrong 

(2011). 

Bagi konsumen yang terlanjur membeli suatu merek, promosi konsumen 

dapat menjadi insentif tambahan bagi mereka untuk tetap loyal hal ini dikarenakan 

sebagaian konsumen cenderung membeli suatu produk atau jasa didasarkan pada 

kupon dan tawaran-tawaran lainnya, maka pemberian tawaran yang menarik secara 

rutin akan membuat mereka relative loyal pada suatu merek yang dipromosikan Peter 

& Olson (1999). Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa promosi penjualan 

dapat menjadi strategi yang tepat untuk mempengaruhi pelanggan agar loyal kepada 

perusahaan. 
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Tjiptono (2008) menjelaskan tujuan-tujuan dari promosi penjualan. Salah 

satu tujuannya adalah untuk agar pelanggan melakukan pembelian yang berulang. 

Mendorong pembelian ulang yang pada gilirannya mengarah kepada terciptanya 

loyalitas merek dan “mengikat” pembeli pada produsen tertentu. Program–program 

yang dapat ditawarka meliputi kupon pembelian dalam satu kemasan yang dapat 

ditukaran atau ditebus pada pembelian berikutnya, trading stamps, games, kontes 

penjualan, dan hadiah. 

Sedangkan didalam penelitian yang dilakukan oleh Wan-Ping dan Hsieh-

Hong Huang yang berjudul “Effects of Promotion on Relationship Quality and 

Costumer Loyalty in the Airline Industry: The Relationship Marketin Approach”

menjelaskan bahwa salah satu indicator yang menunjukan tingkat loyalitas adalah 

dengan melakukan pembelian berulang (repeat purchase) dan pembelian kembali 

(repurchase). Karakteristik pelanggan  yang loyal diatas terlihat bahwa pelanggan 

yang loyal memenuhi karakteristik: melakukan pembelian ulang secara teratur, 

membeli diluar lini produk atau jasa, merekomendasikan pada orang lain, dan 

menunjukan kekebalan dari daya tarik pesaing (tidak mudah terpengaruh oleh daya 

tarik produk sejenis dari pesaing). 

Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa promosi penjualan 

memiliki tujuan selain untuk melakukan penjualan secara cepat saja, tetapi promosi 

penjualan memiliki tujuan lain yaitu agar pelanggan melakukan pembelian kembali 

(repurchase) dan pembelian berulang (repeat purchase), yang dimana repurchase

dan repeat purchase adalah indikator penting dalam teori loyalitas. 

Promosi Penjualan 
(X) 

- Potongan Harga 

- Kupon

- Sampel Gratis 

Loyalitas

Pelanggan (Y) 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

2.7 Pengembangan Hipotesis 

             Promosi penjualan merupakan kumpulan alat-alat insensif yang sebagian 

besar berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau 

jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen, Kotler dan Keller 

(2009).  Loyalitas pelanggan merupakan komitmen pelanggan untuk bertahan secara 

mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa 

terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan 

usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku, 

oliver yang dikutip Vanessa (2007).  

             Berbagai cara dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian konsumen agar 

konsumen tetap loyal . Loyalitas pelanggan memiliki peranan penting dalam sebuah 

perusahaan, mempertahankan konsumen yang loyal akan meningkatkan keuangan 

dan mempertahankan kelangsungan dari perusahaan, hal ini menjadi alasan utama 

bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka 

          Harapan ini biasanya bertumpu pada sebuah aktivias promosi dari perusahaan 

tersebut, bila suatu rumah makan bisa memberikan promosi penjualan nya secara 

berkelanjutan serta memberikan harapan yang dibutuhkan pelanggan atau konsumen 

dalam rangka mempertahankan konsumen yang loyal, maka tidak menutup 

kemungkinan warung nasi Sederhana Rai Raka dapat mendekati keuntungan yang 

sangat banyak. 
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 Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian 

(arikunto, 2005). Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik suatu 

hipotesa sesuai dengan objek penelitian yaitu : 

H1 : Promosi penjualan berpengaruhterhadap loyalitas pelanggan 

warung  nasi Sederhana Rai Raka cab. Cibatu Kab Garut. 

H1a : Potongan harga berpengaruhterhadap loyalitas pelanggan warung 

nasi Sederhana Rai Raka cab. Cibatu Garut 

H1b : Kupon Pembelian berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan warung 

nasi Sederhana Rai Raka cab. Cibatu Garut 

H1c : Sampel gratis berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan warung nasi 

Sederhana Rai Raka cab. Cibatu Garut 


