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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Manajemen Pemasaran 

2.1.1. Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu fungsi pokok yang dilakukan oleh 

manajemen dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan untuk berkembang dan mendapatkan laba. Dengan kata lain, kegiatan 

pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia usaha. Definisi 

pemasaran menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Molan (2005;10) pemasaran 

adalah sebagai suatu proses sosial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain”. 

 Sedangkan menurut Dharmmesta & Handoko (2000;4) Pemasaran adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang 

dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial 

 Dari definisi-definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa kegiatan 

pemasaran bukan semata-mata kegiatan untuk menjual barang dan jasa, karena 

kegiatan sebelum dan sesudahnya juga merupakan suatu kegiatan pemasaran. 

2.1.2. Manajemen Pemasaran 

 Definisi manajemen pemasaran enurut Philip Kotler/Amstrong 

(2002:14) menyatakan bahwa “Manajemen pemasaran adalah suatu analisis, 

perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian dari suatu program yang 

dirancang untuk dapat menciptakan, membangun, serta mempertahankan 
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pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud ialah 

untuk dapat mencapai sasaran organisasi” 

 Menurut Buchari Alma (2004:130), "Manajemen Pemasaran merupakan 

suatu merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan/aktivitas 

pemasaran perusahaan maupun bagian dipemasaran." Menurut Lupiyo Adi 

(2006:6) dikatakan bahwa "Manajemen pemasaran merupakan suatu analisis, 

perencana, pelaksanaan dan juga kontrol program-program yang sudah 

direncanakan didalam hubungannya dengan adanya pertukaran yang diinginkan 

terhadap konsumen yang dituju untuk dapat memperoleh keuntungan pribadi 

ataupun bersama". 

 Menurut Sofyan Assauri (2004) "Manajemen Pemasaran adalah suatu 

kegiatan menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan dan juga 

mengendalikan semua aktivitas/kegiatan yang berkaitan dengan adanya 

perancangan serta peluncuran produk, pengkomunikasian, promosi serta juga 

pendistribusian produk itu, menetapkan harga serta juga mentransaksikannya, 

dengan tujuan supaya dapat memuaskan konsumennya dan juga sekaligus bisa 

mencapai tujuan suatu organisasi perusahaan dalam jangka panjang." 

 Manajemen pemasaran dapat diterapkan pada semua bidang usaha. Dalam 

manajemen terdapat fungsi penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan atau 

penerapan serta pengawasan. Tahap perencanaan merupakan tahap yang 

menentukan terhadap kelangsungan dan kesuksesan suatu organisasi pemasaran. 

proses perencanmaan merupakan suatu proses yang selalu memandang kedepan 

atau pada kemungkinan masa akan datang termasuk dalam pengembangan 

program, kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan pemasaran. 

2.2. Bauran Pemasaran 

 Salah satu konsep utama dunia usaha adalah kebijakan bauran pemasaran 

dimana merupakan kombinasi dari empat variabel yang inti dari sistem pemasaran 

perusahaan dan dapat digunakan perusahaan untuk menjangkau konsumen sebagai 

sasaran pasarnya. Perusahaan harus dapat menetapkan bauran pemasaran dengan 
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tepat pada segmen pasar yang diinginkan agar tingkat penjualan dapat tercapai. 

Perbedaan bauran pemasaran yang dijalankan oleh setiap perusahaan, 

menyebabkan kombinasi dari keempat faktor tersebut banyak sekali, faktor - 

faktor yang dapat dikendalikan tersebut saling ketergantungan sangat besar, oleh 

katrena itu penggunaannya harus benar - benar disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang ada. 

 Variabel - variabel dalam bauran pemasaran perlu dikombinasikan dan 

dikoordinasikan agar perusahaan dapat melakukan tugas pemasaran seefektif 

mungkin. Jadi perusahaan tidak hanya sekedar memilih kombinasi yang terbaik 

saja, tetapi juga harus mengkoordinasikan berbagai macam elemen dari variabel 

bauran pemasaran secara tepat. 

 Marketing Mix is the set of the marketing tools that the firm uses to pursue 

its marketing objectives in the target market. Maksudnya adalah sejumlah alat - 

alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk menyakinkan objek pemasaran 

atau target pasar yang dituju (Kotler, 2005). 

 

Elemen bauran pemasaran menurut Kotler ada 4 yaitu : 

a. Produk : Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

diperhatikan, diperoleh, digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi 

keinginan atau kebutuhan ( Kotler, 2005). 

b. Price : Harga adalah sesuatu yang dirasakan oleh penjual bahwa itu cukup 

berharga dalam bentuk uang kepada pembeli (Kotler, 2005). 

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

tersedia bagi konsumen sasaran. 

d. Promosi :  promosi menurut Kotler (2005) adalah sebagai berikut: Promotion 

means activities communicate the merit of the product and persuade target 

costumer to buy”. Mengandung arti bahwa promosi merupakan kegiatan atau 
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aktifitas untuk menyampaikan kegunaan suatu produk dan mempengaruhi 

konsumen sasaran untuk membeli.  

2.3. Produk 

 Dari bauran pemasaran, produk merupakan elemen yang penting sebab 

dengan produk badan usaha dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Pengertian produk tidak hanya sekedar bentuk fisik seperti dapat diraba dan nyata 

tapi juga mencakup sifatnya yang nonfisik seperti merek, kemasan, ukuran, 

jaminan serta pelayanan yang diberikan sebagai unsur tersebut tidak ikut 

menentukan nilai dari produk sebagai pemenuh kebutuhan konsumen. 

 Pengertian produk (product) menurut Kotler (2009) adalah segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, 

atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara 

konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang 

bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan 

kapasitas organisasi serta daya beli pasar.  

 Menurut Kotler dan Keller (2008), produk adalah elemen kunci dalam 

keseluruhan penawaran pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai 

persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya 

(Tjiptono, 2008).  

 Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka produk didefinisikan sebagai 

kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di 

dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merek ditambah dengan jasa dan 

reputasi penjualannya. 

2.3.1. Atribut Produk 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008) beberapa atribut yang menyertai dan 

melengkapi produk (karakteristik atribut produk) adalah:  
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1. Merek (branding) 

Merek (brand) adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau 

kombinasi dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau 

jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing. 

Pemberian merek merupakan masalah pokok dalam strategi produk. Pemberian 

merek itu mahal dan memakan waktu, serta dapat membuat produk itu berhasil 

atau gagal. Nama merek yang baik dapat menambah keberhasilan yang besar pada 

produk (Kotler dan Armstrong, 2008).  

2. Pengemasan (Packing)  

Pengemasan (packing) adalah kegiatan merancang dan membuat wadah atau 

pembungkus suatu produk. Pengemasan melibatkan merancang dan membuat 

wadah atau pembungkus suatu produk. 

3. Kualitas Produk (Product Quality)  

Kualitas Produk (Product Quality) adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan 

operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas 

produk perusahaan dapat menerapkan program ”Total Quality Manajemen 

(TQM)". Selain mengurangi kerusakan produk, tujuan pokok kualitas total adalah 

untuk meningkatkan nilai konsumen.  

2.3.2.Tingkatan Produk 

Pada dasarnya tingkatan produk adalah sebagai berikut:  

1. Produk Inti (Core Product)  

Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang dicari 

konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa.  

2. Produk Aktual (Actual Product)  

Seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual (actual 

product) disekitar produk inti. Karakteristik dari produk aktual 
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diantaranya, tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan 

dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti (Kotler dan Armstrong, 

2008).  

3. Produk Tambahan  

Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan 

tambahan untuk memuaskan konsumen, misalnya dengan menanggapi 

dengan baik claim dari konsumen dan melayani konsumen lewat telepon 

jika konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan (Kotler dan Keller, 

2009). 

2.3.3.Klasifikasi Produk 

 Menurut Tjiptono (2008) klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai 

macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat 

diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu barang dan jasa. Ditinjau dari 

aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu:  

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods)  

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah 

sabun, minuman dan makanan ringan, kapur tulis, gula dan garam. 

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)  

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk 

pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). Contohnya antara lain 

TV, lemari es, mobil, dan komputer.   

 Selain berdasarkan daya tahannya, produk pada umumnya juga 

diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut 

dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang 

konsumen (costumer's goods) dan barang industri (industrial's goods). Barang 

konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir 
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sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya barang 

konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:  

a. Convinience Goods  

Convinience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki 

frekuensi pembelian tinggi (sering beli), dibutuhkan dalam waktu segera, 

dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam 

pembandingan dan pembeliannya. Contohnya sabun, pasta gigi, baterai, 

makanan, minuman, majalah, surat kabar, payung dan jas hujan.  

b. Shopping Goods  

Shopping goods adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan 

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif 

yang tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas dan 

model masing-masing barang. Contohnya alat-alat rumah tangga (TV, 

mesin cuci, tape recorder), furniture (mebel), dan pakaian.  

c. Specially Goods  

Specially goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan 

identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia 

melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya adalah barang-

barang mewah dengan merek dan model spesifik.  

d. Unsought Goods  

Unsought goods merupakan barang-barang yang diketahui konsumen atau 

kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk 

membelinya. Contohnya asuransi jiwa, batu nisan, tanah kuburan 

(Tjiptono, 2008). 

2.4. Kualitas Produk 

 Ferrel dan Hartline (2011:12) mengungkapkan bahwa “product is 

something that can be acquired via exchange to satisfy a need or want”. Produk 

merupakan sesuatu yang bisa didapatkan melalui pertukaran untuk memuaskan 

kebutuhan atau keinginan. Definisi tersebut dapat mengklasifikasikan angota dari 
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sebuah produk yaitu, barang, jasa, gagasan, informasi, produk digital, masyarakat, 

tempat, pengalaman dan event, real or financial property, dan organisasi.  

 Dalam bukunya Pride & Ferrel (2010:317) mengatakan bahwa “quality 

refers to the overall characteristics of a product that allow it to perform as 

expected in satisfying customer needs”. Dari kalimat tersebut dapat diungkapkan 

bahwa kualitas produk mengacu pada keseluruhan karakteristik dari sebuah 

produk yang menggambarkan performa produk sesuai yang diharapkan oleh 

pelanggan dalam memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan.  

 Menurut  Kotler (2005:49), “Kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta 

dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan/ tersirat”.  Sedangkan menurut   Lupiyoadi (2001:158) 

menyatakan bahwa “ Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas “. 

 

2.4.1. Dimensi Kualitas Produk 

 Terdapat dua dimensi dalam kualitas produk menurut Pride dan Ferrel 

(2010:317) yaitu level of quality dan consistency of quality.  

 

1. Level of quality merupakan jumlah kualitas yang dimiliki oleh suatu 

produk. Hal ini menjelaskan bahwa kualitas suatu produk sulit untuk 

dijelaskan kecuali produk tersebut dibandingkan dengan produk lain.  

2. Consistency of quality mengacu kepada sejauh mana suatu produk 

memiliki kualitas pada level yang sama dalam waktu yang lama. 

Konsistensi berarti memberikan konsumen kualitas yang mereka harapkan 

setiap ketika mereka membeli suatu produk.  

 

 Menurut Tjiptono (2008), kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. 

Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-

dimensinya. Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008) adalah: 
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1. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi dasar 

dari sebuah produk. 

2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk yang 

bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin 

besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka semakin 

besar pula daya produk. 

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada 

produk. 

4. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen 

terhadap produk. 

5. Reliability (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja 

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin 

kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat 

diandalkan. 

6. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. 

7. Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan hasil dari 

penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena 

terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan 

informasi atas produk yang bersangkutan. 

8. Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta 

kompetensi dan keramahtamahan staf layanan. 

 

Kemudian, menurut Vincent Gaspersz (2005 dalam Alma, 2011) dimensi-dimensi 

kualitas produk terdiri dari:  

1. Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti.  

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 
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3. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal pakai.  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

5. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan.  

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan.  

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

 

2.5. Komunikasi Pemasaran 

  . Definisi Komunikasi Pemasaran / Marketing Communication 

menurut para akademisi dan praktisi dalam Prisgunanto (2006:8) Komunikasi 

pemasaran adalah Semua dari marketing mix yang melibatkan komunikasi antar 

organisasi / perusahaan dan target audiens elemen elemen pada segala bentuknya 

yang ditujukan untuk performance marketing.  

  Komunikasi pemasaran menurut Tatik Suryani (2013:141) 

Komunikasi pemasaran adalah suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan 

sumber kepada penerima yang dilakukan melalui media tertentu. Bagi konsumen 

komunikasi pemasaran memberikan manfaat yang penting karena mereka dapat 

mengetahui adanya produk baru, manfaat, cara menggunakannya, bagaimana 

mendapatkannya, dan lain – lain. Konsumen juga dapat belajar siapa yang 

meghasilkan produk tersebut dan tujuan dari perusahaan membuat produk 

tersebut.  
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 Menurut Smith (2005:3) Komunikasi pemasaran juga merupakan 

perwujudan dari konsep-konsep komunikasi. Komunikasi pemasaran menurut  

Tjiptono, (2002:219)  meliputi tiga tujuan utama, yaitu untuk menyebarkan 

informasi (komunikasi informatif), mempengaruhi untuk melakukan pembelian 

atau menarik konsumen (komunikasi persuasif), dan mengingatkan khalayak 

untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi mengingatkan kembali). Secara 

garis besar, proses komunikasi pemasaran dapat dijelaskan dalam gambar berikut: 

 

Gambar 2.1 

 Proses Komunikasi Pemasaran (Sumber : Tjiptono, 2002:219) 

 
 

2.5.1 Elemen Komunikasi Pemasaran 

Kotler (2005: 264-312), mengatakan bahwa unsur bauran promosi (promotion 

mix) terdiri atas lima perangkat utama, yaitu : 

1) Advertising : merupakan semua penyajian non personal, promosi ide-ide, 

promosi produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. 

2) Sales Promotion : berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan 

mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 

3) Public relation and publicity : berbagai program untuk mempromosikan 

dan/atau melindungi citera perusahaan atau produk individualnya. 

http://riezana.files.wordpress.com/2011/07/komsar011.png
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4) Personal Selling : Interaksi langsung dengan calon pembeli atau lebih untuk 

melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan. 

5) Direct marketing : penggunaan surat, telepon, faksimil, e-mail dan alat 

penghubung nonpersonal lain untuk berkomunikasi secara dengan atau 

mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan tertentu dan calon pelanggan. 

 Periklanan (Advertising) merupakan segala bentuk presentasi nonpersonal 

yang dibayar untuk mempromosikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

sponsor yang teridentifikasi. Meskipun dalam mengiklankan produk 

membutuhkan biaya yang relatif besar, namun ini akan sangat berguna bagi 

perusahaan dalam mempromosikan produknya. Konsumen cenderung 

menganggap barang yang diiklankan menjadikan barang tersebut menjadi lebih 

sah, dapat membangun merek di mata konsumen, serta dapat merangsang 

penjualan jangka pendek, dan menjadikan harja jual barang tersebut menjadi 

meninggkat. 

 Promosi penjualan (sales promotion) merupakan insentif jangka pendek 

untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Dengan kata 

lain promosi penjualan merupakan bentuk pengenalan suatu produk atau jasa yang 

akan dipasarkan kepada masyarakat agar masyarakat mengenal dan percaya akan 

produk tersebut dan mau menggunakan produk tersebut. Promosi penjualan hanya 

mengacu untuk membeli insentif yang perusahaan berikan kepada pelanggan. Ini 

dapat mengasumsikan sejumlah bentuk termasuk menawarkan barang gratis atau 

jasa, kupon dan voucher, hadiah dan hadiah, diskon, sampel, insentif keuangan, 

promosi amal. 
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 Hubungan Masyarakat atau Public Relation (PR) digunakan untuk 

membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan 

memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun sebuah “kelola 

perusahaan yang baik”, dan sebagai penanganan atau pengarahan apabila terjadi 

rumor, cerita, dan peristiwa yang tidak menguntungkan. 

 Personal selling merupakan bentuk presentasi pribadi oleh teman tenaga 

pemasaran perusahaan untuk tujuan melakukan penjualan dan membangun 

hubungan dengan pelanggan. Hal ini bertujuan agar hubungan baik dengan 

kostumer dapat terjalin, serta mampu  membuat costumer tersebut menjadi 

pelanggan dari perusahaan tersebut. Ini adalah yang paling ditakuti dan juga 

sebagai yang paling mahal dari semua metode dalam proses komunikasi 

pemasaran. 

 Pemasaran langsung (direct marketing) merupakan komunikasi langsung 

dengan individu konsumen yang ditargetkan secara hati-hati untuk mendapatkan 

tanggapan langsung dan menumbuhkan hubungan dengan nasabah. Ini menjadi 

sebuah kompetensi komunikasi pemasaran yang memungkinkan perusahaan untuk 

menjangkau langsung ke konsumen tanpa saluran perantara seperti yang 

dibutuhkan untuk iklan. Komponen dari proses komunikasi pemasaran meliputi 

direct mail, katalog, kupon dan sisipan, telemarketing, pemasaran online dan 

infomersial televisi. Apabila dilakukan dengan benar, pemasaran langsung sangat 

efektif dalam jangka panjang dan memungkinkan untuk pendekatan pemasaran 

bertarget kepada konsumen tertentu untuk menciptakan hubungan yang langgeng 

dengan konsumen. 
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2.6 Loyalitas Pelanggan 

 Secara harfiah loyal berarti setia dan loyalitas diartikan sebagai suatu 

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

dari kesadaran sendiri. Dahulu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan 

pelanggan lebih cenderung kepada mempengaruhi sikap pelanggan, sedangkan 

konsep loyalitas pelanggan lebih menekankan pada perilaku dibanding sikap. 

 Boulding (Ali Hasan, 2008 : 83) mengemukakan bahwa terjadinya 

loyalitas merek pada konsumen disebabkan oleh adanya pengaruh kepuasan dan 

ketidakpuasan terhadap merek tersebut yang terakumulasi secara terus – menerus 

disamping adanya persepsi tentang kualitas produk. Customer loyalty atau 

loyalitas pelanggan menurut (Amin Widjaja Tunggal : 2008 : 6) adalah kelekatan 

pelanggan pada suatu merek, took, pabrikan, pemberi jasa, atau entitas lain 

berdasarkan sikap yang menguntungkan dan tanggapan yang baik, seperti 

pembelian ulang.  

 Menurut Fandy Tjiptono (2000:108) pengertian “loyalitas 

pelanggan adalah pelanggan yang setia pada merek tertentu yang cenderung 

terikat pada merek dan akan membeli produk yang sama lagi sekalipun tersedia 

banyak alternatif lainnya. 

disukainya.  

 Dari berbagai uraian tersebut dapt disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan 

meruapakan sebuah sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian produk/jasa dari suatu perusahaan yang menyertakan aspek perasaan 

didalamnya, khusunya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang dengan 

konsistensi yang tinggi, namun tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, 

tetapi juga mempunya komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan yang 

menawarkan produk/ jasa tersebut.  
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2.6.1. Dimensi Loyalitas Pelanggan 

 Pelanggan yang loyal merupakan asset yang penting bagi perusahaan, hal 

ini dapat dillihat dari karakteristik yang dimilkinya. Menurut Griffin yang dialih 

bahasakan oleh Dwi Kartini Yahya (2005:31) pelanggan yang loyal memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat purchases)  

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 diluar lini produk atau jasa (purchases across product and service 

lines/ Referral). 

Membeli di luar lini produk dan jasa artinya keinginan untuk membelilebih 

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. Mereferensikan produk perusahaan kepada orang lain (Refers other). 

Pelanggan yang loyal dengan sukarela merekomendasikan perusahaan kepada 

teman-teman dan rekannya. 

4. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(Demonstrates an immunity to the fullof the competition/ Retention). 

Tidak mudah terpengaruh oleh tarikan persaingan perusahaan sejenis lainnya. 
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2.6.2. Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

Menurut kotler (2005:84) yang dialih bahasakan oleh Benjamin Molan 

mengartikan bahwa pelanggan yang sangat puas akan tetap setia dalam waktu 

yang lebih lama, membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan 

produk baru dan memperbaharui produk-produk yang ada, membicarakan hal-hal 

yang baik tentang perusahaan dan produknya, memberi perhatian yang lebih 

sedikit pada merek dan iklan para pesaing serta kurang peka terhadap harga, 

menawarkan tentang jasa atau produk kepada perusahaan pelanggan baru karena 

transaksinya rutin.  

Terdapat beberapa karakteristik umum yang dapat diidentifikasikan 

apakah seseorang konsumen mendekati loyalitas atau tidak, Assael (1992) yang 

dikutip oleh Sutisna (2001:42) mengemukakan empat hal yang menunjukan 

kecenderungan konsumen yang loyal: 

1. Konsumen yang loyal terhadap merek cenderung lebih percaya diri terhadap 

pilihannya. 

2. Konsumen yang loyal lebih memungkinkan merasakan tingkat resiko 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. 

2.6.3. Tahap Pertumbuhan Loyalitas Pelanggan 

Secara sederhana sebelum membeli suatu barang atau jasa, konsumen 

membentuk suatu keyakinan dalam dirinya tentang produk tersebut, kemudian 
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memiliki perasaan suka atau tidak suka dan pada akhirnya akan mengambil suatu 

keputusan. Untuk menjadikan para calon pembeli untuk menjadi loyal kepada 

perusahaan dan produk atau jasa yang ditawarkan sangatlah penting oleh karena 

itu ada beberapa tahapan untuk menjadikan calon pembeli menjadi pelanggan 

yang loyal, menurut Griffin (2002:35) adalah: 

1.Suspects 

Meliputi semua orang yang akan membeli barang perusahaan. Kita 

menyebutnya suspect karena yakin bahwa mereka akan berbuat tetapi belum 

tau apapun mengenai perusahaan, barang dan jasa yang ditawarkan. 

2.Prospects 

Adakah orang-orang yang memiliki produk dan jasa tertentu dan mempunyai 

kemampuan untuk membelinya, para prospect ini meskipun mereka belum 

melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan perusahaan, 

barang dan jasa yang ditawarkannya. 

3.Disqualified prospect 

Adalah prospect yang mengetahui keberadaan barang dan jasa tetapi tidak 

mempunyai kebutuhan dan kemampuan untuk membeli, disini konsumen 

sudah mengetahui harga atau tarif dari barang dan jasa yang ditawarkan. 

4. First time customer (pelanggan pemula) 

Konsumen yang membeli pertama kali, mereka masih menjadi konsumen dari 

produk dan jasa pesaing. 

5. Repeat customer (pelanggan berulang) 
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Konsumen yang telah melakukan pembelian berulang suatu produk sebanyak 

dua kali atau lebih, biasa produk yang sama atau produk yang berada dalam 

dua kesempatan yang berbeda pula. 

6. Client (pelanggan tetap) 

Konsumen yang membeli semua produk yang ditawarkan dan berlangsung 

lama, yang membuat mereka tidak terpengaruh oleh tarikan pesaing lain. 

7. Advocates (penganjur) 

Seperti halnya clients, advocates membeli barang dan jasa yang ditawarkan 

dan yang mereka butuhkan, serta merupakan pembelian secara teratur, selain 

itu mereka mendorong teman-temannya agar membeli barang dan jasa 

perusahaan tersebut pada orang lain, dengan begitu dengan tidak secara 

langsung mereka telah melakukan pemasaran untuk perusahaan dan membawa 

konsumen untuk perusahaan. 

Beberapa tahapan untuk menjadikan calon pembeli menjadi pelanggan 

yang loyal di atas seperti Suspects, Prospects, Disqualified prospect, First time 

customer (pelanggan pemula), Repeat customer (pelanggan berulang), Client 

(pelanggan tetap), Advocates (penganjur) diungkapkan oleh Griffin dengan istilah 

Generator System. Adapun istilah Generator System dalam tahapan loyalitas 

pelanggan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 
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Sumber : Jill Griffin (2002 : 36) 

Gambar 2.2 

Tahapan loyalitas yang diungkapkan Griffin dengan istilah 

Generator System 

 

 Memasuki millennium baru, orientasi perusahaan masa depan mengalami 

pergeseran dari pendekatan konvensional kearah pendekatan kontemperer. Pendekatan 

konvensional menekankan kepuasan pelanggan, reduksi biaya, pangsa pasar, dan riset 

pasar. Sedangkan pendekatan kontemporer berfokus pada loyalitas pelanggan, retensi 

pelanggan, zero defections, dan life long customers. 

Suspects 

Prospects 

Disqualified 

prospects 

First time Repeat Client 

In Active Client Or Customer 

Loyality Tools 



28 
 

Fandy Tjiptono (2000 :107) menyatakan bahwa “oleh sebab itu kepuasan 

pelanggan harus disertai loyalitas pelanggan. Pelanggan yang benar-benar loyal 

bukan saja sangat potensial menjadi word-of-mouth advertisers, namun juga 

kemungkinan besar loyal pada portofolio produk dan jasa perusahaan untuk 

jangka waktu yang lama”.  

 Fandy Tjiptono (2000 : 108) juga menyatakan bahwa  Perilaku pembelian 

ulang kerapkali dihubungkan dengan loyalitas merek (brand loyalty). Akan tetapi, 

ada perbedaan diantara keduanya. Bila Loyalitas merek mencerminkan identitas 

terhadap merek tertentu, maka prilaku pembelian ulang semata-mata menyangkut 

pembelian merek tertentu yang sama secara berulang kali (bisa hanya satu-satunya 

merek yang tersedia,  merek termurah dan sebagainya). 

Pembelian ulang dapat merupakan hasil dominasi pasar oleh suatu 

perusahaan yang berhasil membuat produknya menjadi satu-satunya alternatif 

yang tersedia konsekuensinya, pelanggan tidak memiliki peluang untuk memilih, 

selain itu pembelian ulang dapat pula merupakan hasil dari upaya promosi yang 

terus menerus dalam rangka memikat dan membujuk pelanggan untuk membeli 

kembali produk yang sama. Bila tidak ada dominasi pasar dan upaya dominasi 

intensif, pelanggan sangat mungkin beralih merek. Sebaliknya, pelanggan yang 

setia pada merek tertentu cenderung terikat pada merek tersebut dan akan 

membeli produk yang sama lagi sekalipun tersedia produk alternatif lainnya. 

Persoalannya bukan bahwa loyalitas penting bagi perusahaan, namun 

bagaimana kita mencapai loyalitas pelanggan sebaik-baiknya. Kesimpulan yang 
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didapat bahwa melibatkan pelanggan di dalam proses bisnis perusahaan 

merupakan inti dari keseluruhan upaya membangun loyalitas pelanggan. 

Pada pengertian yang lebih luas terhadap loyalitas pelanggan dapat di 

definisikan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau 

pemasok, berdasarkan sikap positif yang tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten (Tjiptono, 2000:110). Definisi tersebut mencakup dua komponen 

penting, yaitu loyalitas sebagai perilaku dan loyalitas sebagai sikap. Menurut 

Tjiptono, kombinasi kedua komponen itu menghasilkan empat situasi 

kemungkinan loyalitas yaitu : no loyalty, spurious loyalty, latent loyalty, dan 

loyalty. 

1.No Loyalty 

Bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, maka 

loyalitas tidak terbentuk. Ada dua kemungkinan penyebab, yang pertama 

sikap yang lemah (mendekati netral) dapat terjadi bila suatu produk atau jasa 

baru diperkenalkan dan atau pemasarnya tidak mampu mengkonsumsikan 

keunggulan unik produknya. Penyebab yang kedua berkaitan dengan dinamika 

pasar, dimana merek-merek yang berkompetisi dipersepsikan serupa atau 

sama. Konsekuensinya, pemasar mungkin sangat sukar membentuk sikap yang 

positif atau kuat terhadap produk atau perusahaannya. 

2. Spurious Loyalty 

Bila sikap yang relatif lemah disertai pola pembelian ulang yang kuat, maka 

yang terjadi adalah spurious loyalty. Situasi semacam ini ditandai dengan 
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pengaruh faktor non-sikap terhadap perilaku, misalnya norma subyektif dan 

faktor situasional. Situasi ini dapat dikatakan pula inertia, dimana konsumen 

sulit membedakan berbagai merek dalam kategori produk dengan keterlibatan 

rendah, sehingga pembelian ulang dilakukan atas dasar pertimbangan 

situasional. Dalam konteks produk industrial, pengaruh sosial juga dapat 

menimbulkan spurious loyalty. Jika disertai penyempurnaan kualitas produk 

dan komunikasi pemasaran, ikatan sosial semacam itu dapat semakin 

memperkokoh loyalitas pelanggan. 

3. Latent Loyalty 

Situasi latent loyalty tercermin bila sikap yang kuat disertai pola pembelian 

ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian besar para pemasar ini 

disebabkan pengaruh faktor-faktor non-sikap yang  sama kuat atau bahkan 

cenderung lebih kuat dari pada faktor sikap dalam menentukan pembelian 

ulang. 

4. Loyality 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, di 

mana konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen (penyedia 

jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. 

Loyalitas harus dipertahankan untuk dapat terciptanya pembelian ulang, 

perusahaan tidak hanya dapat menyandarkan pada kepuasan yang dirasakan 

pelanggan, tetapi lebih dari itu bahwa kepercayaan merupakan perantara kunci 

dalam membangun keberhasilan pertukaran hubungan serta membangun loyalitas 
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yang tinggi. Disamping itu kepuasan terhadap produk dan jasa merupakan 

kepuasan yang dirasakan pelanggan sesuai dengan harapan pelanggan, hal ini 

mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

2.7. Kerangka Pemikiran 

 Perkembangan industri telekomunikasi  sekarang ini menuntut perusahaan 

untuk lebih menunjukkan daya kompetisinya dengan semakin menjamur 

perusahaan-perusahaan sejenis, hal tersebut juga terjadi pada Pt. Telkom. Untuk 

itu PT. Telkom khususnya IndiHome perlu meramu strategi untuk tetap kompetitif 

dan bertahan dalam persaingan. 

 Kualitas produk yang baik selalu menjadi faktor seseorang dalam 

memutusakan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Dalam menjaga 

kualitas suatu produk perusahaan harus terus melakukan inovasi agar produk yang 

di produksi memiliki nilai tambah dan menjadikan produk tersebut menarik untuk 

di beli konsumen. Produk yang berkualitas adalah produk yang memiliki nilai 

tambah yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan memiliki 

manfaat yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.  

 Jika suatu produk sudah memiliki kualitas yang baik maka konsumen akan 

menggunakan produk tersebut lalu menjadi loyal. Jika konsumen sudah loyal 

terhadap produk maka konsumen akan melakukan pembelian ulang, setelah itu 

merekomendasikan produk kepada orang lain. 

 Selain kualitas produk, komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Dalam melakukan strategi komunikasi pemasaran perusahaan perlu untuk 

melakukan advertising, personal selling, direct marketing, public relation dan 

sales promotion. 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

2.8. Pengembangan Hipotesis 

 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 

profit dan mempertahankan kelangsungan dari perusahaan, hal ini menjadi alasan 

utama bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka 
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Harapan ini biasanya bertumpu pada kualitsa produk perushaan dan  sebuah 

aktivias komunikasi pemasaran dari perusahaan tersebut, bila suatu perusahaan 

telekomunikasi bisa memberikan kualitas produk yang baik dan komunikasi 

pemasaran dan nya secara berkelanjutan serta memberikan harapan yang 

dibutuhkan pelanggan atau konsumen dalam rangka mempertahankan konsumen 

yang loyal, maka tidak menutup kemungkinan PT. Telkom dapat mendekati 

keuntungan yang sangat banyak. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deny Irawan dan Edwin 

Japarianto (2013) hasil analisis data kualitas produk memiliki pengaruh positif 

dan signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap loyalitas 

pelanggan dengan nilai koefisien 0, 5236. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Agyl Satrio Hutomo (2009) hasil analisis data kualitas produk memiliki 

pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,249 dengan interpretasi 

skor rendah. 

 Sedangkan penelitian tentang pengaruh komunikasi pemasaran terhadap 

loyalitas pelanggan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nandan 

Limakrisna (2008) hasil analisis data komunikasi pemasaran memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan menurut penelitian yang 

dilakukan Noor Sembiring (2013) hasil analisis data komunikasi pemasaran tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 
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Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian (arikunto, 2005). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, 

dikembangkan hipotesis sebagai berikut :  

H1a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan. 

H1b : Terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi pemasaran terhadap 

loyalitas pelanggan. 

  


