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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan 

manajemen dalam suatu perusahaan untuk memperkenalkan dan 

menawarkan produk berupa barang atau jasanya. Dengan strategi 

pemasaran, perusahaan dapat mengajak konsumen untuk menggunakan 

produk berupa barang maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Selain itu, kegiatan pemasaran juga dapat berguna untuk mempertahankan 

konsumen yang telah menggunakan produk berupa  barang atau jasa 

perusahaan sejak lama.  

 

2.1.1 Definisi Pemasaran  

Pemasaran adalah suatu metode yang dapat dilakukan perusahaan 

untuk memperkenalkan produk barang atau jasanya kepada konsumen. 

Terdapat beberapa definisi pemasaran menurut para ahli, diantaranya : 

Definisi Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:5) yang 

dialih bahasakan oleh Bob Sabran adalah 

 “Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, 

dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan orang lain”.   

Sedangkan definisi lain pemasaran yang dikemukakan oleh AMA 

(American Marketing Association) yang dikutip dari “Manajemen 

Pemasaran dan Pemasaran Jasa” oleh Buchari Alma (2005:3) yaitu : 

 “Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

konsepsi, penentuan harga, promosi dan pendistribusian 
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barang, jasa dan ide dan dapat memuaskan pelanggan dan 

tujuan perusahaan”. 

Dari definisi pemasaran di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan suatu kegiatan untuk dapat menarik konsumen serta 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dan juga untuk dapat 

mencapai tujuan perusahaan (laba). 

2.1.2 Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran memiliki peranan penting bagi perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Berikut pemaparan mengenai bauran 

pemasaran : 

Buchari Alma (2005:205) menjelaskan yang dimaksud dengan 

bauran pemasaran (marketing mix) adalah: 

 “Strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing, agar 

dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil 

paling memuaskan”. 

Sedangkan bauran pemasaran menurut Kotler dan Keller (2009:23) 

adalah  

 “Seperangkat dari alat pemasaran yang digunakan untuk 

mengejar tujuan pemasarannya” 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bauran 

pemasaran adalah suatu alat yang digunakan pemasar untuk dapat 

mencapai tujuannya. 

Kotler dan Keller (2009:24) menyatakan bahwa bauran 

pemasaran terdiri dari empat komponen yaitu produk (product), tempat 

(place), harga (price), dan promosi (promotion) yang disebut dengan 4P. 

Sedangkan untuk produk jasa terdapat tiga komponen tambahan yaitu 

orang (people),proses (process), dan lingkungan fisik (physical evidence). 

Berikut penjabarannya: 
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1. Produk (product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk-produk yang di 

pasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, 

tempat, property, organisasi, dan gagasan. Produk terdiri dari dua jenis, 

yaitu intangible(tidak berwujud) dan tangible (berwujud). 

2. Harga (price) 

Harga dalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan 

pendapatan dan yang lain menghabiskan biaya. Atribut harga meliputi 

daftar harga, diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran, dan 

syarat kredit. Harga berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. 

3. Tempat (place) 

Lokasi didefinisikan sebagai aktifitas perusahaan agar produk sudah 

didapatkan pelanggan sasaran. Artinya, variabel saluran distribusi atau 

place tidak hanya menekankan pada lokasi perusahaan, mudah atau 

tidaknya lokasi tersebut dicapai. Lokasi perusahaan yang strategis 

merupakan kunci dari kemampuan perusahaan untuk menarik 

konsumen. Saluran distribusi meliputi cakupan layanan, 

pengelompokan, lokasi, persediaan, dan transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk. Promosi 

merupakan aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk 

serta membujuk pasar sasaran untuk membelinya. 

5. Orang (people) 

Orang artinya perusahaan jasa dapat membedakan dirinya dengan cara 

merekrut dan melatih karyawan yang lebih mampu dan lebih handal 

dalam melayani pelanggannya dibandingkan pesaing. 

6. Proses (process) 
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 Proses artinya perusahaan jasa dapat merancang cara penyampaian jasa 

yang superior, contohnya proses pelayanan yang cepat, mudah dan 

ramah yang diberikan kepada konsumen. 

7. Lingkungan fisik (physical evidence) 

Lingkungan fisik artinya perusahaan jasa dapat mengembangkan 

lingkungan fisik yang lebih atraktif. Contoh atmosfir ruangan.  

 

2.2 Produk 

Produk merupakan salah satu unsur penting dalam bauran 

pemasaran. Menurut Fandy Tjiptono (2008:95) produk yaitu  

 “Segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi 

pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar 

yang bersangkutan”.  

Sedangkan menurut W.J Stanton yang dikutip oleh Buchari 

Alma (2005:139) mendefinisikan produk sebagai berikut 

 “Seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, 

termasuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik 

pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer), dan 

pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima 

oleh pembeli guna memuaskan keinginannya”. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

produk adalah segala sesuat yang ditawarkan baik berwujud atau tidak 

berwujud untuk digunakan, dikonsumsi guna memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

2.2.1 Klasifikasi Produk  

Produk memiliki klasifikasi yang berbeda, Menurut Fandy 

Tjiptono (2008:98) klasifikasi produk dapat dilakukan atas berbagai 

macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat di 

klasifikasikan ke dalam dua kelompok utama yaitu : 
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A. Barang  

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, 

diraba/disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan 

perlakuan fisik lainnya. 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. 

Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian 

normal kurang dari satu tahun. 

2. Barang tahan lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya 

untuk umur pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). 

 

B. Jasa (service)  

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keingina.  Jasa memiliki nilai tambah 

yang diberikan dalam bentuk yang secara prinsip intangible seperti 

kenyamanan, hiburan, dan kesehatan bagi konsumennya. Pengertian 

jasa menurut Kotler dan Keller (2009:42) adalah : 

  “Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan sesuatu”. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:227) Terdapat empat karakteristik 

yang melekat pada produk jasa,yaitu : 

1. Tidak berwujud (intangible) 

Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. 

2. Tidak terpisahkan (inseparability) 
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Jasa tidak bisa terpisahkan dengan sebuah produk, ketika barang fisik 

dibuat, dimasukan dalam persediaan, didistribusikan melalui berbagai 

perantara dan dikomunikasikan kemudian, jasa umumnya diproduksi 

dan dikonsumsi sekaligus. 

3. Bervariasi (variability) 

Jasa itu sangan bervariasi karena dia tergantung pada siapa yang 

menyediakan dan dimana jasa itu dilakukan. Jasa sebenarnya sangat 

mudah berubah-ubah karena jasa sangat bergantung pada siapa yang 

menyajikan, waktu, dan dimana jasa tersebut dinikmati. 

4. Mudah lenyap (perishability) 

Jasa tidak bisa disimpan. Mudah lenyapnya jasa tidak jadi masalah 

bila permintaan tetap karena mudah untuk terlebih dahulu mengatur 

staf untuk melakukan jasa itu bila permintaan berfluktuasi, perusahaan 

jasa menghadapi masalah yang rumit. 

 

2.2.2 Atribut Produk 

Atribut produk merupakan suatu alat pendukung yang melengkapi 

manfaat atau kegunaan dari suatu produk atau jasa. Fandy Tjiptono 

(2008:103) mengemukakan definisi atribut produk sebagai berikut : 

 “Atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang 

penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan 

keputusan pembelian”. 

Sedangkan menurut Lovelock dan Wright (2007:69) dalam 

bukunya “Manajemen Pemasaran Jasa” yang dialih bahasakan oleh Agus 

Widyantoro, atribut produk adalah : 

 “Semua fitur (baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud) suatu barang dapat dinilai oleh pelanggan”.  
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Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa atribut produk 

adalah unsur-unsur yang ada pada produk baik berwujud maupun tidak 

berwujud yang dapat dinilai dan dianggap penting oleh konsumen. 

Dalam atribut produk terdapat unsur-unsur penting yang dapat 

menarik minat konsumen. Fandy Tjiptono (2008:104) menjelaskan 

unsur-unsur penting dalam atribut produk yaitu meliputi merek, kemasan, 

pemberian label, jaminan, harga, dan pelayanan. Berikut penjabarannya : 

1. Merek  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, symbol/ lambing, desain, 

warna , gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang 

diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap 

produk pesaing. 

2. Kemasan  

Pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah (container) atau pembungkus 

(wrapper) untuk suatu produk. 

3. Pemberian Label (Labeling)   

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan 

informasi mengenai produk dan penjual. 

4. Layanan pelengkap (Supplementary Service) 

Pelayanan merupakan setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

suatu pihak kepada pihak lain yang dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan siapapun. 

5. Harga  

Harga merupakan uang yang dibayarkan atas suatu layanan yang 

diterima. 

6. Jaminan 

Jaminan merupakan janji yang menjadi kewajiban produsen atas 

produknya kepada konsumen, dimana para konsumen kan diberi ganti 
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rugi bila produk ternyata tidak bias berfungsi sebagaimana yang 

diharapkan atau dijanjikan. 

 

2.3 Atribut Jasa 

Atribut jasa mempunyai pengaruh besar pada persepsi pembeli 

terhadap jasa tersebut. Hal itu disebabkan karena secara fisik atribut 

produk membawa berbagai macam manfaat yang dibutuhkan dan 

diinginkan konsumen.  

Pengembangan produk dan jasa memerlukan pendefinisian manfaat-

manfaat yang akan ditawarkan. Manfaat-manfaat tersebut kemudian 

dikomunikasikan dan disampaikan melalui atribut jasa. Selain unsur-unsur 

penting dalam atribut produk yaitu meliputi merek, kemasan, pemberian 

label, jaminan, harga, dan pelayanan yang telah dijelaskan, maka untuk 

produk berupa jasa, terdapat beberapa unsur-unsur tambahan yang menjadi 

layanan tambahan bagi produk berupa jasa menurut Lovelock dan Wirtz 

yang dikutip oleh Rambat Lupiyodi dalam bukunya “Manajemen 

Pemasaran Jasa” (2013 : 109) yaitu : 

1. Informasi  

Agar memiliki nilai tambah, jasa perlu dilengkapi dengan informasi 

yang relevan. Informasi yang akan melengkapi jasa dapat berupa 

petunjuk tempat penjualan atau cara mendapatkannya, cara 

penggunaan, jam penjualan, atau harga. 

2. Konsultasi  

Konsultasi menghendaki adanya dialog antara pelanggan dengan 

petugas penyedia jasa. Konsultasi ini biasanya berupa bimbingan bagi 

pelanggan yang sedang berupaya memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. 

3. Penanganan order 

Untuk mempermudah calon pelanggan dalam mendapatkan produk, 

pihak penyedia jasa dapat menangani pesanan dengan cara 



18 
 

menyediakan formulir pengajuan, sistem reservasi, dan formulir 

pesanan. 

4. Penjamuan  

Bentuk-bentuk jamuan yang dapat disediakan perusahaan meliputi 

penyambutan, pemberian minuman dan makana ringan, kamar kecil, 

ruang tunggu dengan segala kelengkapannya, menyediakan bahan 

bacaan, transportasi, atau keamanan. 

5. Pemeliharaan  

Hal yang tidak dapat diabaikan oleh perusahaan ketika melakukan 

transaksi dengan pelanggannya adalah turut memelihara segala 

sesuatu yang dimiliki pelanggannya. Kepemilikan pelanggan ini dapat 

berupa barang yang dibawanya dari rumah atau tempat lain. Bentuk 

pemeliharaan yang dapat diberikan penyedia jasa kepada 

pelanggannya dapat diarahkan kepada benda-benda yang dibawa 

bersamanya dan jasa yang telah dibelinya. 

6. Pengecualian  

Untuk mengantisipasi adanya permintaan khusus dari pelanggan, 

penyedia jasa dapat mempersiapkan petugasnya dengan petunjuk-

petunjuk khusus. 

7. Penagihan 

Penagihan adalah hal yang umum dijumpai pada setiap transaksi. 

Keadaan ini mudah menimbulkan kekecewaan pada pelanggan. 

Bentuk penagihan yang dapat diterapkan penyedia jasa dapat 

bermacam-macam, dari ucapan verbal sampai dengan bentuk tercetak, 

dari bentuk uraian singkat yang ditulis sampai dengan uraian lengkap 

untuk satu periode waktu tertentu.  

8. Pembayaran  

Penyedia jasa menawarkan beberapa bentuk pembayaran, mulai dari 

pembayaran langsung, menggunakan kartu kredit, cek dan 

pembayaran tidak langsung lainnya. Dengan beragamnya cara 
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pembayaran yang ditawarkan maka akan memberi kebebasan 

tersendiri kepada konsumen. 

 

Atribut jasa merupakan suatu kesatuan dari bermacam-macam atribut 

dalam membentuknya, dimana masing-masing atribut mempunyai 

kapasitas yang berbeda-beda dalam memberikan kepuasan kepada 

pemakai jasa tersebut.  

 

2.3.1 Jasa Kesehatan  

Prof. Dr. dr. S. Supriyanto, M.Sc dan drg. Ernawati, M. Kes dalam 

bukunya yang berjudul “Pemasaran Industri Jasa Kesehatan” (2010:16) 

menyatakan bahwa di dalam ilmu kesehatan, produk atau jasa dibedakan 

atas jasa pelayanan perorangan (private goods), jasa pelayanan masyarakat 

(public goods), serta jasa pelayanan yang dapat memberi dampak positif 

bagi lingkungannya (externality goods).  Berikut merupakan 

penjabarannya : 

1.  Private goods 

Private goods ialah produk yang bila dikonsumsi hanya memberikan 

benefit pada yang mengkonsumsinya (pelayanan dokter, keperawatan 

farmasi, gizi). 

2. Public goods 

Public goods ialah produk yang bisa dikonsumsi atau digunakan secara 

bersama-sama pada waktu yang sama (layanan parkir, front office, 

customer service, cleaning service, house keeping, laundry, 

minimarket). 

3. Externality goods  

Externality goods ialah produk yang bila dikonsumsi, selain memberi 

benefit bagi yang mengkonsumsi, juga orang lain atau masyarakat di 

sekitarnya (imunisasi). 
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2.3.2 Atribut jasa kesehatan 

Dari penjelasan yang tertera di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa atribut jasa kesehatan yaitu  suatu unsur-unsur pelengkap jasa 

kesehatan yang didalamnya mengandung manfaat-manfaat tertentu dan 

dijadikan bahan pertimbangan pasien dalam menggunakan jasa tertentu. 

 Terdapat beberapa atribut-atribut jasa kesehatan yang dapat diadopsi oleh 

organisasi perawatan kesehatan atau Rumah Sakit yang dikemukakan oleh 

Cindy Brach et.al. (2012) dalam jurnal yang berjudul “Ten Attributes of 

Health Literate Health Care Organizations” Yaitu : 

1. Organisasi perawatan kesehatan memiliki kepemimpinan yang 

menjadikan pendidikan kesehatan sebagai bagian integral untuk misi, 

struktur, dan operasinya. 

2. Organisasi perawatan kesehatan menggabungkan pendidikan 

kesehatan kedalam perencanaan, langkah-langkah evaluasi, 

keselamatan pasien, dan perbaikan kualitas. 

3. Organisasi perawatan kesehatan mempersiapkan tenaga kerja 

kesehatan untuk dilatih agar memiliki pengetahuan yang tepat tentang 

kesehatan. 

4. Melibatkan populasi yang dilayani kedalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pelayanan dan informasi kesehatan. 

5. Memenuhi kebutuhan pasien baik secara medis maupun fasilitas-

fasilitas lainnya. 

6. Pemberi perawatan harus mampu berkomunikasi antarperseorangan 

dan memberikan pemahaman yang baik kepada pasien . 

7. Memberikan akses yang mudah pada pasien dalam mendapatkan 

pelayanan dan informasi kesehatan serta bantuan navigasi. 

8. Merencanakan dan mendistribusikan isi media cetak, audiovisual, dan 

social yang mudah dipahami dan ditindaklanjuti. 

9. Pemberi perawatan harus dapat menghadapi situasi-situasi risiko 

tinggi, termasuk transisi-transisi perawatan dan komunikasi tentang 

obat. 
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10. Pemberi perawatan harus dapat memberitahukan dengan jelas rencana-

rencana kesehatan apa yang dicakup serta biaya dan prosedur 

pembayarannya . 

 

2.4 Loyalitas Pelanggan  

2.4.1 Pengertian Loyalitas  

Perilaku setelah pembelian suatu produk ditentukan oleh kepuasan 

atau ketidakpuasan akan suatu produk sebagai akhir dari proses penjualan. 

Bagaimana perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian kembali, 

bagaimana sikap pelanggan dalam mengekspresikan produk yang 

dipakainya, dan perilaku lain yang menggambarkan reaksi pelanggan atas 

produk yang telah dirasakannya berkaitan dengan loyalitas. Setiap 

perusahaan pasti menginginkan konsumennya loyal karena konsumen 

yang loyal akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. 

Pengertian loyalitas yang di dekemukakan oleh Lovelock dalam 

pemasaran jasa (2010:76) yang dialih bahasakan oleh Dian dan Devri 

adalah : 

“loyalitas menggambarkan kesediaan pelanggan agar senantiasa 

menggunakan produk perusahaan dalam jangka panjang, 

apalagi jika menggunakannya secara ekslusif, dan 

merekomendasikan produk-produk perusahaan kepada teman 

dan rekannya”.  

Sedangkan Definisi loyalitas menurut Oliver dalam Kotler dan Keller 

(2007:175) adalah : 

“Loyalitas pelanggan merupakan komitmen untuk bertahan 

secara mendalam untuk melakukan pembelian ulang atau 

berlangganan kembali produk atau jasa terpilih secara 

konsisten untuk menyebabkan perubahan perilaku.” 

Menurut Griffin (2007:274) loyalitas adalah : 

“Perilaku pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian 

nonrandom yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh 

beberapa unit pengambilan keputusan.” 
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Pengertian loyalitas yang didefinisikan oleh Tjiptono (2005:111) yaitu : 

“Loyalitas adalah situasi dimana konsumen bersikap positif 

terhadap produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai 

pola pembelian ulang yang konsisten.” 

Artinya, loyalitas menggambarkan keinginan konsumen untuk 

terus berlangganan dalam jangka waktu yang panjang, melakukan 

pembelian dan menggunakan barang dan jasa secara berulang, dan 

merekomendasikan produk perusahaan kepada teman atau koleganya. Dari 

definisi-defisini di atas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas merupakan 

suatu sikap positif konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang disertai 

dengan perilaku pembelian secara berulang, dan merekomendasikan 

produk atau jasa perusahaan tersebut kepada orang lain. 

2.3.2 Siklus Pembelian Pelanggan yang Loyal  

Setiap kali pelanggan membeli, ia bergerak melalui siklus 

pembelian, menurut Griffin (2005:18). Pembeli pertama kali akan 

bergerak melalui lima langkah : pertama, menyadari produk, dan kedua 

melakukan pembelian awal. Kemudian, pembeli bergerak melalui dua 

tahap pembentukan sikap, yang satu disebut “evaluasi pasca pembelian” 

dan yang lainnya disebut “keputusan membeli kembali”. Bila keputusan 

membeli kembali telah disetujui, langkah kelima, pembelian kembali akan 

mengikuti. Urutan dari pembelian kembali yang berulang beberapa kali, 

atau beberapa ratus kali, selama terjalin hubungan antara pelanggan 

dengan perusahaan dan produk serta jasanya. 

 

1. Kesadaran 

Langkah pertama menuju loyalitas dimulai dengan kesadaran 

pelanggan akan produk perusahaan. Pada tahap ini perusahaan mulai 

membentuk “pangsa pikiran” yang dibutuhkan untuk memposisikan 



23 
 

ke dalam calon pikiran pelanggan bahwa produk atau jasa perusahaan 

lebih unggul dari pesaing. 

2. Pembelian Awal 

Pembelian pertama kali merupakan langkah penting dalam 

memelihara loyalitas, baik itu dilakukan secara online ataupun offline, 

pembelian pertama kali merupakan pembelian percobaan perusahaan 

dapat menanamkan kesan positif atau negatif kepada pelanggan 

dengan produk atau jasa yang diberikan, mudahnya transaksi 

pembelian aktual, hubungan dengan pegawai, lingkungan fisik toko, 

dan bahkan waktu loading halaman situs web perusahaan atau 

mudahnya navigasi. Setelah pembelian pertama ini dilakukan, 

perusahaan berkesempatan untuk mulai menumbuhkan pelanggan 

yang loyal. 

3. Evaluasi Pasca Pembelian 

Setelah pembelian dilakukan, pelanggan secara sadar atau tidak sadar 

akan mengevaluasi transaksi. Bila pembeli merasa puas, atau tidak 

puas. Konsumen tidak terlalu merasa kecewa sehingga dapat dijadikan 

dasar pertimbangan beralih ke pesaing. 

4. Keputusan Membeli Kembali 

Komitmen untuk membeli kembali merupakan sikap yang paling 

penting bagi loyalitas, bahkan lebih penting dari kepuasan. 

Singkatnya, tanpa pembelian ulang tidak ada loyalitas. Motivasi untuk 

membeli kembali berasal dari lebih tingginya sikap positif yang 

ditunjukkan terhadap produk atau jasa tertentu, dibanding dengan 

sikap positif terhadap produk atau jasa alternatif yang potensial. 

Keputusan membeli kembali sering kali merupakan langkah 

selanjutnya yang terjadi secara alamiah bila pelanggan telah memiliki 

ikatan emosional yang kuat dengan produk tertentu. 

5. Pembelian Kembali 

Langkah terakhir dalam siklus pembelian adalah pembelian kembali 

yang akurat. Untuk dianggap benar-benar loyal, pelanggan harus 
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membeli kembali dari perusahaan yang sama, mengulangi langkah 

ketiga sampai kelima (lingkaran pembelian kembali) berkali-kali. 

Hambatan terhadap peralihan dapat mendukung pelanggan untuk 

membeli kembali. Pelanggan yang benar-benar loyal menolak pesaing 

dan membeli kembali dari perusahaan yang sama kapan saja item itu 

dibutuhkan. Itu adalah jenis pelanggan yang harus didekati, dilayani, 

dan dipertahankan oleh perusahaan. 

 

2.3.3 Karakteristik Loyalitas Pelanggan  

Pelanggan yang loyal merupakan aset tak ternilai bagi perusahaan. 

Bagaimana menilai konsumen itu loyal atau tidak, Fandy Tjiptono 

(2005:116) mengemukakan beberapa karakteristik dari pelanggan yang 

loyal, diantaranya adalah :  

1. Melakukan pembelian ulang yang konsisten 

Pelanggan membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan 

perusahaan. 

2. Merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain 

Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan 

dengan produk tersebut kepada orang lain. 

3. Konsumen tidak mudah beralih kepada produk pesaing 

Pelanggan tidak tertarik terhadap tawaran produk sejenis dari pesaing. 

Sedangkan menurut Griffin (2005:31), karakteristik loyalitas 

pelanggan lebih banyak dikaitkan dengan perilaku (behavior) daripada 

dengan sikap. Pelanggan yang loyal adalah : 

1. Melakukan pembelian ulang (makes regular repeat purchases). 

2. Membeli produk lain dari produsen yang sama (purchase across 

product and service line). 

3. Merekomendasikan kepada orang lain (refers other). 

4. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(demonstrates an immunity to the full of the competition). 
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2.6.4 Tahap-tahap Loyalitas Pelanggan 

Lima tahap pembentukan loyalitas untuk dapat menjadi pelanggan 

yang loyal, perantara harus melalui beberapa tahapan. Proses ini 

berlangsung lama, dengan penekanan dan perhatian yang berbeda untuk 

masing-masing tahap. Dengan memperhatikan masing-masing tahap dan 

memenuhi kebutuhan dalam tahap tersebut, perusahaan memiliki peluang 

yang lebih besar untuk membentuk calon perantara menjadi pelanggan 

loyal dan klien perusahaan. 

Menurut Griffin (2005:35) menyatakan bahwa tahap-tahap 

tersebut adalah: 

1. Suspect 

Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang/jasa 

perusahaan tetapi belum tahu apapun mengenai perusahaan dari 

barang/jasa yang ditawarkan. 

2. Prospect 

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk/jasa 

tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Para 

prospect ini meskipun mereka belum melakukan pembelian, mereka 

telah mengetahui keberadaan perusahaan dan produk yang 

ditawarkan, karena seseorang telah merekomendasikan produk 

kepadanya. 

3. Disqualified 

Yaitu prospect yang telah mengetahui keberadaan produk tertentu tapi 

tidak mempunyai kebutuhan akan produk tersebut atau tidak 

mempunyai kemampuan untuk membeli produk tersebut. 

4. First Time Customer 

Yaitu konsumen yang membeli untuk pertama kalinya. Mereka masih 

menjadi konsumen dari perusahaan pesaing. 

5. Repeat Customer 
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Yaitu konsumen yang telah melakukan pembelian suatu produk 

sebanyak dua kali atau lebih, atau membeli dua macam yang berbeda 

dalam dua kesempatan yang berbeda pula 

6. Clients 

Clients membeli produk yang ditawarkan yang mereka butuhkan. 

Mereka membeli secara teratur. Hubungan dengan jenis pelanggan ini 

sudah kuat dan berlangsung lama, yang membuat mereka tidak 

terpengaruh oleh produk pesaing. 

7. Advocates (Penganjur) 

Seperti layaknya clients, advocates membeli seluruh produk yang 

ditawarkan yang ia butuhkan, serta melakukan pembelian secara 

teratur. Sebagai tambahan, mereka mendorong teman-teman mereka 

yang lain agar membeli produk tersebut. Ia membicarakan tentang 

produk tersebut, melakukan pemasaran untuk perusahaan tersebut dan 

membawa konsumen untuk perusahaan tersebut. 

 

2.6.5 Keuntungan-Keuntungan Memiliki Pelanggan yang Loyal   

Manfaat dari loyalitas dan dampaknya pada profitabilitas jauh dari 

sekedar penghematan biaya. Menurut Griffin (2005:13) lima alasan untuk 

menjadikan pelanggan pertama kali sebagai pembeli seumur hidup : 

1. Penjualan naik karena pelanggan membeli lebih banyak dari 

perusahaan. 

2. Perusahaan dapat memperkuat posisinya bila pelanggan membeli dari 

perusahaan bukan dari pesaing. 

3. Biaya perusahaan menurun karena perusahaan tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk Perusahaan lebih trlindungi dari persaingan 

harga. 

4. Pelanggan yang puas cenderung menoba lini produk perusahaan, 

dengan demikian akan membantu perusahaan mendapatkan pangsa 

pasar yang lebih besar. 
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2.6.6 Tipe-tipe Loyalitas Pelanggan 

Dalam cakupan yang lebih luas, loyalitas pelanggan dapat 

didefinisikan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko 

atau pemasok berdasarkan sikap yang positif dan tercermin dalam 

pembelian ulang yang konsisten. Definisi tersebut mencakup dua 

komponen yang penting, yaitu loyalitas sebagai perilaku dan loyalitas 

sebagai sikap. Kombinasi kedua komponen tersebut menghasilkan empat 

situasi kemungkinan loyalitas atau disebut juga dengan tipe loyalitas 

pelanggan. 

Tipe-tipe loyalitas pelanggan menurut Dick dan Basu dalam Tjiptono 

(2005:110) diantaranya adalah : 

1. No Loyalty 

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

maka loyalitas tidak terbentuk. Ada dua penyebabnya, yang pertama 

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

atau jasa baru diperkenalkan atau perusahaan tidak mampu 

mengkomunikasikan keunggulan unit produknya. Penyebab kedua 

berkaitan dengan dinamika pasar, dimana merek-merek yang 

berkompetisi dipersepsikan serupa atau sama. 

2. Sparious Loyalty 

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

maka yang terjadi adalah sparious loyalty. Situasi semacam ini 

ditandai dengan pengaruh faktor non sikap terhadap perilaku, 

misalnya faktor situasional. Situasi ini dapat dikatakan pula inertia, 

dimana konsumen sulit membedakan berbagai merek dalam kategori 

produk dengan tingkat keterlibatan rendah, sehingga pembelian ulang 

dilakukan atas dasar pertimbangan situasional, seperti familiarity 

(penempatan produk yang strategis pada rak pajangan atau lokasi di 

persimpangan jalan yang ramai. 

3. Latent Loyalty 
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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 daripada faktor sikap 

dalam menentukan pembelian ulang. Contohnya, seseorang yang 

bersikap positif terhadap restoran tertentu, namun tetap saja mencari 

variasi karena pertimbangan harga atau preferensi terhadap berbagai 

variasi makanan 

4. Loyalty 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para 

pemasar, dimana konsumen bersikap positif terhadap produk atau 

produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang 

konsisten. 

 

2.7 Hubungan Atribut Jasa Dengan Loyalitas 

Konsumen memutuskan membeli produk atau jasa, sesuai apa yang 

dibutuhkan serta berdasarkan manfaat dari produk atau jasa yang akan 

dikonsumsi. Atribut jasa merupakan unsur-unsur yang melengkapi 

manfaat utama dari suatu jasa sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

konsumen.  

Atribut jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi 

loyal atau tidaknya konsumen karena dengan atribut jasa yang baik maka 

kebutuhan konsumen atas suatu jasa akan terpenuhi. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan setiap konsumen maka konsumen akan merasa puas dengan 

jasa yang telah digunakannya. Hal tersebut yang akan membuat konsumen 

menjadi loyal terhadap jasa tersebut. Beberapa ciri konsumen yang loyal 

terhadap suatu produk atau jasa yaitu konsumen akan menggunakan jasa 

tersebut berulang-ulang dan juga konsumen akan merekomendasikan jasa 

yang digunakannya kepada oranglain. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Finley (2001) yang menjelaskan bahwa pelanggan akan kembali di masa 
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yang akan datang dan merekomendasikan kepada orang lain apabila 

mereka puas terhadap atribut jasa yang diberikan perusahaan.  

Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif antara atribut 

jasa yang berkualitas terhadap loyalitas konsumen. 

 


