BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1

Landasan Teori

2.1.1

Pengertian Pemasaran
Pemasaran

memiliki

peranan

penting

untuk

menjalankan setiap kegiatan bisnis, karena menurut Kotler
dan Keller (2012:17), aktivitas pemasaran diarahkan untuk
menciptakan pertukaran yang memungkinkan perusahaan
dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Selain itu
aktivitas pemasaran dilakukan untuk pencapaian tujuan
perusahaan

yang

sesuai

dengan

harapan.Definisi

pemasaran menurut beberapa ahli, antara lain : Menurut
AMA (Asosiasi pemasaran Amerika) yang dikutip oleh
Kotler dan Keller (2012:5) definisi pemasaran adalah
sebagai berikut : “Marketing is the activity, set of
institutions,

and

processes

for

creating,

communicating,delivering, and exchanging offerings that
have value for customers, clients, partners, and society at
large”. Definisi diatas menjelaskan bahwa pemasaran
adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses
untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi nilai
kepada

pelanggan

dan

untuk

mengelola

hubungan

pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan
pemangku keuntungan”. Kotler dan Amstrong (2009:6)
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berpendapat bahwa:“Pemasaran adalah proses dimana
perusahaan

menciptakan

nilai

bagi

pelanggan

dan

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan
dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan
sebagai imbalannya.”Berdasarkan pendapat para ahli
diatas, maka dapat ditarik kesimpulann bahwa pemasaran
adalah

fungsi

organisasi

menciptakan,

dan

menentukan

mendistribusikan

suatu
harga,

barang,

mengkomunikasikan,

membangun

proses

untuk

promosi,
menciptakan,

hubungan

dengan

pelangan dan mengelola hubungan pelanggan untuk
mendapatkan

nilai

dari

pelanggan

dengan

cara

menguntungkan organisasi dan pemangku keuntungan.
2.1.2

Pengertian Manajemen Pemasaran
Kotler dan Keller (2012:5) Manajemen pemsaran

sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran untuk untuk
menumbuhkan

dan

memahami

pelanggan.Pengertian

Manajemen Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2012:5)
adalah:
“Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan
ilmu memilih pasar sasaran dan meraih,
mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan
dengan
menciptakan,
menghantarkan,
dan
mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul”.
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Manajemen pemasaran menurut Alma (2009:130)
adalah:
“Manajemen pemasaran adalah proses untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan
pemasaran yang dilakukan oleh individu atau oleh
perusahaan”.
Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
manajemen pemasaran adalah suatu seni dan ilmu yang
dilakukan oleh individu atau kelompok untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas dalam memilih pasar sasaran dan
meraih,

mempertahankan

serta

menumbuhkan

nilai

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan
mengkomun ikasikan nilai pelanggan.
2.1.3

Pengertian Internet
Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013:68), Internet

adalah

komunikasi

jaringan

komunikasi

global

yang

menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun
berbeda sistem operasi dan mesin.
“Menurut Termas Media, interconnection network
(internet) adalah sistem global dari seluruh jaringan
komputer yang saling terhubung. Internet berasal
dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara".
Internet merupakan jaringan yang terdiri dari
milyaran komputer yang ada di seluruh dunia.
Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta
topologi jaringan yang berbeda. Dalam mengatur
integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan
standar protokol internet yaitu TCP/IP. TCP
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bertugas untuk memastikan bahwa semua
hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP
bertugas untuk mentransmisikan paket data dari
satu komputer ke komputer lainya”.

2.1.4 Pengertian Teknologi Informasi
Untuk mengetahui pengertian teknologi informasi
terlebih dahulu kita harus mengerti pengertian dari
teknologi dan informasi itu sendiri. Teknologi adalah
pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan
proses

yang

masalahnya.
manipulasi

menolong
Informasi

dan

manusia

adalah

hasil

menyelesaikan
pemrosesan,

pengorganisasian/penataan

dari

sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan
(knowledge) bagi penggunanya
Pengertian teknologi informasi menurut beberapa
ahli :
“Teknologi Informasi adalah studi atau peralatan
elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan,
menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa
saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar
(kamus Oxford, 1995)”.
“Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang
membantu anda bekerja dengan informasi dan
melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan
dengan pemrosesan informasi (Haag & Keen,
1996)”.
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“Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada
teknologi komputer (software & hardware) yang
digunakan untuk memproses atau menyimpan
informasi, melainkan juga mencakup teknologi
komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin,
1999)”.
Dari definisi diatas maka disimpulkan bahwa
Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan
untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan,
menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai
cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu
informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang
digunakan

untuk

keperluan

pribadi,

bisnis,

dan

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis
untuk pengambilan keputusan.
2.1.5

Peranan Teknologi Informasi
Peranan Teknologi Informasi pada zaman seperti ini

sudah sangat melekat sekali dalam kehidupan manusia .
Bagaimana tidak, Teknologi Informasi mempunyai peranan
penting

dalam

memenuhi

kebutuhan

manusia

yang

semakin bertambah banyak. Mulai dari berinteraksi , belajar
, membaca berita , transaksi dan lain-lain semuanya
memakai produk-produk Teknologi Informasi.
Dan tidak dapat dipungkiri lagi , kehadiran teknologi
sudah membawa pengaruh yang cukup besar sekali dalam
kehidupan manusia dalam berbagai bidang , seperti Politik ,
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Ekonomi , Sosial , Budaya , Pertahanan , Keamanan dan
lain sebagainya . Jadi , kehadiran teknologi informasi dalam
kehidupan manusia.
2.1.6

Technology Acceptance Model (TAM)
Menurut Davis (1989) disebutkan beberapa model

yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktorfaktor

yang

mempengaruhi

diterimanya

penggunaan

teknologi komputer, di antaranya yang tercatat dalam
berbagai literatur dan referensi hasil riset dibidang teknologi
informasi adalah seperti Theory of Reasoned Action (TRA),
Theory of Planned Behaviour (TPB), dan Technology
Acceptance Model (TAM).
Menurut Davis (1989) Model TAM sebenarnya
diadopsi dari model TRA yaitu teori tindakan yang
beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi
seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap
dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna
Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya
dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu
faktor yang dapat mempengaruhinya adalah persepsi
pengguna

terhadap

kemanfaatan

dan

kemudahan

penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan
dalam konteks pengguna teknologi, sehingga alasan
seseorang
penggunaan

dalam

melihat

manfaat

TI

menjadikan
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dan

kemudahan

tindakan/perilaku

orang

tersebut sebagai tolok ukur dalam penerimaan sebuah
teknologi. Model TAM yang dikembangkan dari teori
psikologis, menjelaskan perilaku pengguna komputer yaitu
berlandaskan pada kepercayaan (belief), sikap (attitude),
keinginan (intention), dan hubungan perilaku pengguna
(user behaviour relationship). Tujuan model ini adalah
untuk

menjelaskan

pengguna

terhadap

faktor-faktor

utama

penerimaan

dari

perilaku

pengguna

teknologi.

Secara lebih terinci menjelaskan tentang penerimaan TI
dengan

dimensi-dimensi

tertentu

yang

dapat

mempengaruhi diterimanya TI oleh pengguna (user). Model
ini menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku
pengguna dengan dua variabel yaitu :
1. Kemudahan penggunaan (ease of use)
2. Kegunaan (usefulness)
Kedua variabel ini dapat menjelaskan aspek keperilakuan
pengguna. Kesimpulannya adalah model TAM dapat
menjelaskan bahwa persepsi pengguna. akan menentukan
sikapnya dalam penggunaan TI. Model ini secara lebih jelas
menggambarkan
dipengaruhi

bahwa

oleh

penerimaan

kemanfaatan

penggunaan

(usefulness)

TI
dan

kemudahan penggunaan (ease of use). Penelitian ini
menggunakan 4 (empat) konstruk di adopsi dari model
penelitian TAM yaitu: Perceived Ease Of Use, Perceived
Usefulness,

Loyalitas

Pelanggan,
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dan

Kepuasan

pelanggan. Awalnya Davis menggunakan sebanyak 14
ukuran (initial scale items) sebagai indikator yang ada
dalam Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use.
Selanjutnya memulai dengan kajian ke-1 yang merupakan
ujicoba awal

/studi pra test

yang

dilakukan untuk

mengetahui reliabilitas maupun validitas dan memperoleh
hasil berupa 10 macam indikator. Mengenai apa saja
indikatornya seperti pada Gambar 1 berikut:

Study 1 : Factor Analysis of Perceived
Usefulness and Ease of Use Question

PERCEIVED USEFULNESS

PERCEIVED EASE OF USE

Indikator:
1. Quality of work
2. Control over work
3. Work more quickly
4. Critical to my job
5. Increase productivity
6. Job performance
7. Accomplish more work
8. Effectiveness
9. Makes job easy
10. UsefuL

Indikator:
1. Cubersome
2. Ease of learning
3. Frustrating
4. Controllable
5. Rigid & inflexible
6. Ease of remembering
7. Mental effort
8. Understandable
9. Effort to be skillful
10. Easy to use

Gambar 1. Factor Analysis of TAM Questions
Sumber Davis (1989)
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Selanjutnya pada kajian ke-2, Davis melakukan uji
coba prototipe atau model dengan memperkecil indikator
sehingga menjadi lebih baik dan lebih praktis.

Study 2 : Factor Analysis of Perceived
Usefulness and Ease of Use Item

PERCEIVED USEFULNESS

PERCEIVED EASE OF USE

Indikator:
1. Mempercepat pekerjaan
(work more quickly)
2. Meningkatkan kinerja
(improve job performance)
3. Meningkatkan
produktivitas (increase
productivity)
4. Efektifitas (effectiveness)
5. Mempermudah pekerjaan
(make job easier)
6. Bermanfaat (useful)

Indikator:
1. Mudah dipelajari (easy to
learn)
2. Dapat dikontrol
(controllable)
3. Jelas & dapat dipahami
(clear & understandable)
4. Fleksibel (flexible)
5. Mudah untuk menjadi
terampil/mahir (easy to
become skillful)
6. Mudah digunakan (easy to
use

Gambar 2. Factor Analysis of TAM Items (Davis, 1989)
Menurut Davis (1989), tujuan dasar dari TAM
adalah untuk memberikan penjelasan tentang faktor apa
saja yang menentukan penerimaan teknologi yang mampu
menjelaskan

perilaku

penggunanya.

Model

TAM

mengkonsepkan bagaimana pengguna menerima dan
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menggunakan teknologi baru. Asalnya dari pendekatan
teori

psikologis

untuk

menjelaskan

pengguna

yang

mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan
perilaku pengguna. Ciri khas dari Model TAM adalah
sederhana namun bisa memprediksi penerimaan maupun
penggunaan teknologi. Selanjutnya persepsi kegunaan dan
kemudahan penggunaan akan berpengaruh terhadap
kepuasam dan loyalitas pelanggan corpnet. Setelah itu
maka akan mempengaruhi penggunaan system secara
aktual. Lebih jelasnya seperti pada Gambar 4 berikut:

Varia
bel
Exter
nal
(Exter
nal
Varia

Persepsi
Kegunaan
(Perceived
Usefulness)

Sikap
Terhadap
Pengguna
an
(Attitude
Toward
Using)

Persepsi
Kemudahan
Penggunaa
n
(Perceived
Ease of

Use)
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Intensitas
Perilaku
Penggun
aan
(Behavior
alntention
to Use)

Gambar 3. Bentuk Asli Technology Acceptance Model
(Davis,1989)
Setelah diperkenalkan oleh Davis tahun 1986, model TAM
banyak digunakan dan dikembangkan oleh para peneliti
lainnya. Oleh karena itu, dalam perkembangannya telah
mengalami modifikasi, misalnya penelitian yang pernah
dilakukan oleh Venkatesh dan Davis (1996). Hal ini seperti
apa yang dikutip oleh Chuttur (2009) modifikasi model TAM
yaitu dengan mengeliminasi variabel sikap terhadap
penggunaan (attitude toward using). Dengan demikian
penelit mengadopsi dari model TAM versi Davis tahun
1986. Berikut gambar dibawah ini :

Variabel
External
(External
Variable)

Persepsi
Kegunaan
(Perceived
Usefulness)

Kepuas
an
Pelangg
an

Persepsi
Kemudahan
Penggunaa
n
(Perceived
Ease of

Loyalit
as
Pelan
ggan

Use)
Gambar 2.3. Adopsi Model Technology Acceptance
Model (Davis, 1989)
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2.1.7

Perceived Ease of Use (Kemudahan)
Menurut Davis (1989), perceived ease of use

sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran
dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan
mudah dipahami dan digunakan. Definisi tersebut juga
didukung oleh Wibowo (2006) yang menyatakan bahwa
persepsi

tentang

kemudahan

penggunaan

sebuah

teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana
seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan
mudah dipahami dan digunakan. Davis et al. (1989), Davis
(1993) dan Shun Wang et al. (2003) mendefinisikan
persepsi kemudahan penggunaan sebagai ukuran dimana
pengguna di masa yang akan datang mengganggap suatu
sistem adalah bebas hambatan. Davis (1989) menyebutkan
indikator yang digunakan untuk mengukur perceived ease
of use yaitu mudah dipelajari, fleksibel, dapat mengontrol
pekerjaan, serta mudah digunakan. Menurut Rigopoulos
dan Askounis (2007), Gefen et al. (2003), serta Yahyapour
(2008) perceived ease of use juga dapat diukur melalui
indikator jelas dan mudah dimengerti, serta mudah
dikuasai.
2.1.8

Perceived Usefulness (Kegunaan)
Perceived usefulness didefinisikan sebagai suatu

ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan
mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya
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(Davis, 1989. Disebutkan pula persepsi terhadap kegunaan
sebagai kemampuan subjektif pengguna di masa yang
akan datang di mana dengan menggunakan sistem aplikasi
yang spesifik akan meningkatkan kinerja dalam konteks
organisasi. Hal serupa juga diungkapkan Shun Wang et al.
(2003) bahwa persepsi kegunaan merupakan definisi
dimana seseorang percaya dengan menggunakan suatu
sistem dapat meningkatkan kinerja mereka.
Davis (1989) mengkonsepkan bahwa perceived
usefulness diukur melalui indikator seperti meningkatkan
kinerja pekerjaan, menjadikan pekerjaan lebih mudah serta
secara keseluruhan teknologi yang digunakan dirasakan
bermanfaat. Dalam Gefen et al. (2003) dan Yahyapour
(2008) ditambahkan bahwa perceived usefulness dapat
diukur

dengan

indikator

meningkatkan

produktivitas,

menjadi kerja lebih efektif dan pekerjaan menjadi lebih
cepat.
2.1.9

Kepuasan Pelanggan (Satisfaction)
Pengertian secara umum mengenai kepuasan atau

ketidakpuasan konsumen merupakan hasil dari adanya
perbedaan –perbedaan antara harapan konsumen dengan
kinerja yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Dari
beragam definisi kepuasan konsumen yang telah diteliti dan
didefinisikan oleh para ahli pemasaran, dapat disimpulkan
bahwa kepuasan konsumen merupakan suatu tanggapan
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perilaku konsumen berupa evaluasi purna beli terhadap
suatu barang atau jasa yang dirasakannya (kinerja produk)
dibandingkan

dengan

harapan

konsumen.

Kepuasan

konsumen ini sangat tergantung pada persepsi dan
harapan konsumen itu sendiri.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan
harapan konsumen ketika melakukan pembelian suatu
barang atau jasa adalah kebutuhan dan keinginan yang
dirasakan oleh konsumen tersebut pada saat melakukan
pembelian suatu barang atau jasa, pengalaman masa lalu
ketika mengkonsumsi barang atau jasa tersebut serta
pengalaman
barang

teman-teman

atau

lingkungan

yang

menunjukkan
konsumen

jasa

yang

tersebut
kompetitif,

kepuasan
tersebut

telah

dan

periklanan.Didalam

indikator

konsumen

akan

mengkonsumsi

membeli

yang

adalah

dapat
apakah

kembali

dan

menggunakan produk tersebut diwaktu yang akan datang.
Adapun beberapa pengertian kepuasan konsumen menurut
para peneliti adalah sebagai berikut : Menurut kotler
Kepuasan

adalah

perasaan

senang

atau

kecewa

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara
persepsi atau kesan terhadap kinerja atau hasil suatu
produk

dan

harapan-harapannya.

Jadi,

kepuasan

merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan
harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan maka
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pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan
maka pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan
maka pelanggan akan amat puas atau senang.Kunci untuk
menghasikan kesetian pelanggan adalah memberikan nilai
pelanggan yang tinggi.
Hubungan antara kepuasan pelanggan dan pelanggan
yang loyal adalah tidak proporsional, contohnya adalah
kepuasan pelanggan yang diranking dengan skala 1-4,
yaitu :
1.

Kepuasan pelanggan pada tingkat sangat rendah

(tingkat 1), kemungkinan besar pelanggan akan berpindah
meninggalkan perusahaan dan menjelek-jelekkannya.
2.

Kepuasan pelanggan pada tingkat 2 sampai dengan

tingkat 3, pelanggan merasa agak puas,tetapi masih
mungkin untuk berpindah ketika suatu penawaran lebih
baik muncul.
3. Kepuasan pelanggan pada tingkat 4, pelanggan sangat
mungkin membeli kembali dan bahkan menyebarluaskan
kabar baik tentan perusahaan.Kesenangan atau kepuasan
yang tinggi menciptakan suatu ikatan emosional dengan
merek atau perusahaan tersebut dan tidak hanya terpaku
pada pilihan yang masuk akal saja.
Sedangkan kepuasan menurut Kotler dan Armstrong
(2001:9) : Kepuasan konsumen adalah sejauh mana
anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila
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kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan pelanggan,
maka pembelinya merasa puas atau amat gembira.
Menurut Zeithaml dan Bitner (2000:75) definisi kepuasan
adalah : Respon atau tanggapan konsumen mengenai
pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian
mengenai ciri atau keistimewaan produk atau jasa, atau
produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan
konsumen

berkaitan

konsumsi

konsumen.

dengan

pemenuhan

Kepuasan

kebutuhan

konsumen

dapat

diciptakan melalui kualitas,pelayanan dan nilai.
1. Kualitas mempunyai hubungan yang erat dengan
kepuasan konsumen. Kualitas akan mendorong
konsumen untuk menjalin hubungan yang erat
dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan
ini memungkinkan perusahaan untuk memahami
harapan dan kebutuhan konsumen. Kepuasan
konsumen
loyalitas

pada

akhirnya

konsumen

kepada

akan

menciptakan

perusahaan

yang

memberikan kualitas yang memuaskan mereka.
2. Pelayanan

konsumen

tidak

hanya

sekedar

menjawab pertanyaan dan keluhan konsumen
mengenai suatu produk atau jasa yang tidak
memuaskan mereka, namun lebih dari pemecahan
yang timbul setelah pembelian.
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3. Menurut Kotler (2000:34) definisi nilai pelanggan
adalah : Nilai yang dirasakan pelanggan adalah
selisih antara jumlah nilai pelanggan dengan jumlah
biaya pelanggan.Jumlah nilai pelanggan adalah
sekelompok manfaat yang diharapkan dari produk
dan

jasa.

Jumlah

biaya

pelanggan

adalah

sekelompok biaya yang digunakan dalam menilai,
mendapatkan,

menggunakan

dan

membuang

produk atau jasa.
Karena kepuasan pelanggan sangat tergantung pada
persepsi

dan

ekspektasi

pelanggan,

maka

sebagai

pemasok produk perlu mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Menurut Zeithaml terdapat empat faktor
yang

mempengaruhi

persepsi

dan

ekspektasi

pelanggan,yaitu sebagai berikut :
1. Apa yang didengar pelanggan dari pelanggan lainnya
(word of mounth communication).Dimana hal ini merupakan
faktor

potensial

yang

menentukan

ekspektasi

pelanggan.Sebagai contoh, seorang pelanggan memiliki
perusahaan

yang

di

harapkan

dapat

memberikan

pelayanan dengan kualitas tinggi berdasarkan rekomendasi
teman-teman atau tetangganya.
2.

Ekspektasi

pelanggan

sangat

bergantung

dari

karakteristik individu dimana kebutuhan pribadi (personnel
needs).
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3.

Pengalaman masa lalu (past experience) dalam

menggunakan pelayanan dapat juga mempengaruhi tingkat
ekspetasi pelanggan.
4.

Komunikasi

dengan

pihak

eksternal

(external

communication) dari pemberi layanan memainkan peranan
kunci

dalam

membentuk

pelanggan.Berdasarkan

ekspektasi

External

communication,

perusahan pemberi layanan dapat memberikan pesanpesan secara langsung maupun tidak langsung kepada
pelanggannya.Sebagai
external communication

contoh

dari

pengaruh

adanya

adalah harga di mana biaya

pelayanan sangat berperan penting dalam membentuk
ekspektasi pelanggan. Dengan demikian, kemungkinan
antara ekspektasi pelanggan dan kualitas pelayanan (jasa)
yang di terimanya, adalah seperti berikut:
1. Pelanggan menjadi senang jika kualitas pelayanan
yang diterima lebih baik dari perkiraannya.
2. Pelanggan

menjadi

biasa

saja

jika

kualitas

pelayanan yang terima sama dengan perkiraannya.
3. Pelanggan menjadi kecewa jika kualitas pelayanan
yang diterima lebih jelek dari perkiraannya.
Kepuasan pelanggan menurut Guiltinan yaitu ” A buyer’s
degree of satisfaction with product is the consequence of
the comparison a buyer makes between the level of the
benefits perceived to have been received after consuming
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or using a product and the level of the benefits expected
prior purchase “ . Artinya bahwa kepuasan pelanggan
merupakan konsekuensi dari perbandingan yang dilakukan
oleh pelanggan yang membandingkan antara tingkatan dari
manfaat yang dirasakan terhadap manfaat yang diharapkan
oleh pelanggan. Dalam rangka menciptakan kepuasan
pelanggan menurut Guiltanan perusahaan harus mampu
menawarkan

kualitas

dari

suatu

produk

dan

juga

pelayanannya.
Sedangkan menurut Pasuraman, Zeithaml, dan Berry ,
mengemukakan

bahwa

kepuasan

pelanggan

adalah

perasaan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang
didapatkannya . Lovelock menjelaskan bahwa kepuasan
adalah keadaan emosional, reaksi pasca pembelian
mereka

dapat

kejengkelan,

berupa

kemarahan,

kegembiraan

atau

ketidakpuasan,

kesenangan.

Tidak

mengherankan bahwa perusahaan telah menjadi terobsesi
dengan kepuasan pelanggan, mengingat hubungannya
yang langsung dengan kesetiaan pelanggan, pangsa pasar
dan keuntungan. Schiffman dan Kanuk menandaskan
bahwa

kepuasan

pelanggan

merupakan

perasaan

seseorang terhadap kinerja dari suatu produk atau jasa
yang dibandingkan dengan harapannya.Kotler seperti yang
dikutip Rangkuti, menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan
merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang
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sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau
produk yang dirasakan dan diharapkannya. Jadi dari
definisi-definisi

diatas

artinya

adalah

jika

perasaan

seseorang tersebut memenuhi atau bahkan melebihi
harapannya maka seseorang tersebut dapat dikatakan
puas.
Zeithaml dan Bitner mengemukakan bahwa kepuasan
adalah konsep yang jauh lebih luas dari hanya sekedar
penilaian kualitas pelayanan, tetapi juga di pengaruhi oleh
faktor-faktor lain. Sebagaimana terlihat pada gambar 2
kepuasan pelanggan di pengaruhi oleh persepsi pelanggan
terhadap kualitas pelayanan (jasa) , kualitas produk , harga
dan oleh faktor situasi dan faktor pribadi dari pelanggan.
Kualitas pelayanan (jasa) merupakan fokus penilaian yang
merefleksikan persepsi pelanggan terhadap lima dimensi
spesifik dari pelayanan(jasa). Kepuasan lebih inklusif , yaitu
kepuasan di tentukan oleh persepsi terhadap kualitas
pelayanan (jasa) , kualitas produk ,harga, faktor situasi dan
faktor pribadi.
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Customer Satisfaction Model
Konsep kepuasan pelanggan dari zeithaml dan Bitner ini di
gunakan dalam penelitian karena dimensi-dimensi yang
mempengaruhi

kepuasan

pelanggan

mewakili

objek

penelitian. Lovelock, menjelaskan bahwa kepuasan adalah
keadaan emosional, reaksi pasca pembelian mereka dapat
berupa kemarahan, ketidakpuasan,kejengkelan, netralitas,
kegembiraan
bahwa

atau

perusahaan

kepuasan

kesenangan.Tidak
telah

pelanggan,

menjadi

mengingat

mengherankan

terosebsi

dengan

hubungannya

yang

langsung dengan kesetiaan pelanggan, pangsa pasar dan
keuntungan. Schisffman dan Kanuk menandaskan bahwa
kepuasan pelanggan merupakan perasaan seseorang
terhadap kinerja dari suatu produk yang dirasakan dan
diharapkannya. Jadi dari definisi – definisi diatas artinya
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adalah jika perasaan seseorang tersebut memenuhi atau
bahkan melebihi harapannya maka seseorang tersebut
dapat dikatakan puas.
Aspek-aspek

yang

dapat

mempengaruhi

kepuasan

pelanggan secara efektif,yaitu :
1. Warranty costs. Beberapa perusahaan dalam menangani
warranty costs produk/jasa mereka dilakukan melalui
persentase

penjualan.

Kegagalan

perusahaan

dalam

memberi kepuasan kepada pelanggan biasanya karena
perusahaan tidak memberi jaminan terhadap produk yang
mereka jual kepada pelanggan.
2. Penanganan terhadap komplain dari pelanggan. Secara
statistic hal ini penting untuk diperhatikan, namun seringkali
terlambat bagi perusahaan untuk menyadarinya. Bila
komplain/klaim dari pelanggan tidak secepatnya diatasi,
maka customer defections tidak dapat dicegah.
3. Market Share. Merupakan hal yang harus diukur dan
berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika market share
diukur, maka yang diukur adalah kuantitas, bukan kualitas
dari pelayanan perusahaan.
4.

Costs

of

poor

quality.

Hal

ini

dapat

bernilai

memuaskan bila biaya untuk defecting customer dapat
diperkirakan.
5.

Industry reports. Terdapat banyak jenis dan industry

reports ini, seperti yang disampaikan oleh J.D Power dalam
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Bhote, yakni report yang fairest, most accurate, dan most
eagerly yang dibuat oleh perusahaan.
Guiltinan mengemukakan bahwa salah satu manfaat dari
kepuasan pelanggan ini adalah dapat meningkatkan
loyalitas pelanggan, seperti yang terlihat pada gambar di
bawah ini.

Bagan Konsekuensi Kepuasan Pelanggan
Sedangkan Lovelock mengemukakan bahwa kepuasan
pelanggan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan,
dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih besar. Dalam
jangka

panjang,

akan

lebih

menguntungkan

mempertahankan pelanggan yang baik daripada terus
menerus menarik dan membina pelanggan baru untuk
menggantikan pelanggan yang pergi. Pelanggan yang
sangat puas akan menyebarkan cerita positif dari mulut ke
mulut dan malah akan menjadi iklan berjalan dan berbicara
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bagi suatu perusahaan, yang akan menurunkan biaya
untuk menarik pelanggan baru seperti yang terlihat pada
gambar di bawah ini mengenai manfaat dari kepuasan
pelanggan.

Manfaat Kepuasan Pelanggan
Jadi dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan
salah satu manfaat dari kepuasan pelanggan yaitu dapat
meningkatkan

loyalitas

pelanggan

sehingga

dapat

disimpulkan pula bahwa kepuasan pelanggan itu sendiri
dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan.
2.1.10 Penelitian Terdahulu
Penyusunan penelitian ini didukung dengan studi literatur
yang berkaitan, diantaranya dari penelitian terhadulu.
Analisis penelitian terhadulu dipaparkan pada tabel berikut
ini:
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No.

Peneliti

Judul

Variabel

Hasil

1.

Luh Putu
Rara
Ayu,
(2013)

Aplikasi
Model
TAM
Terhadap
Pengguna
Layanan
Internet
Banking
Di Kota
Denpasar

Perceived
ease
of
use
berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap attitude
toward using internet banking

2.

Siti Tutik
Muntian
ah;Enda
ng Siti
Astuti;
Devi
Farah
Azizah,

Pengaruh
Minat
Perilaku
Terhadap
Actual
Use
Teknologi
Informasi

X1=Pers
epsi
Kemuda
han
Penggun
aan
Y1 =
Persepsi
Kemanfa
atan
Y2 =
Sikap
Penggun
aan
Y3 =
Kepuasa
n
Pelangg
an
Y4=
Penggun
aan
Sesungg
uhnya
Y1 =
Persepsi
Kemanfa
atan
Y2 =
Sikap
Penggun
aan
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Persepsi
Kemudahan
Penggunaan
Berpengaruh
Pada Persepsi Kemanfaatan
Berpengaruh Pada Kepuasan
Pelanggan
dan
Kepuasan
Pelanggan Berpengaruh Pada
Penggunaan
Yang
Sesungguhnya.

3.

(2012)

Dengan
Pendekata
n
Technolog
y
Acceptanc
e Model

Novli
Adriansy
ah ,
Syaifulla
h , M.
Jazman
(2016)

Analisa
Penerimaa
n dan
Penggunaa
n Teknologi
Informasi
E-vote
Dengan
Menggunak
an
Technology
Acceptance
Model

Y3 =
Kepuasa
n
Pelangg
an
Y4=
Penggun
aan
Sesungg
uhnya
X1 =
Tampilan
Iklan
Y1 =
Kepuasa
n
Pelangg
an
Y2 = Niat
Beli

Hasil Penelitian, tampilan iklan
di situs local (vivanews.com)
sangat berpengaruh terhadap
niat beli, tampilan iklan sangat
berpengaruh
terhadap
kepuasan
pelanggan
dan
kepuasan
pelanggan
berpengaruh terhadap niat beli

2.1.11 Kerangka Pemikiran
Kerangka

konseptual

atau

kerangka

pikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan

dengan

diidentifikasikan.

Suatu

berbagai

faktor

kerangka

yang

telah

pemikiran

akan

menghubungkan secara teoretis antar variabel penelitian,
yaitu antara variabel bebas dan terikat. (Sekaran dalam
Sumarni dan Wahyuni, 2006:27).
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Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah
dilakukan oleh Schultz dan Slevien (1975), Triandis (1980),
Davis et al., (1989), Thompson et al.,(1991), Venkatesh et
al., (2003), Venkatesh dan Davis (2000), Venkatesh dan
Moris (2000) pada berbagai obyek penelitian, dan Rini
Handayani (2005) serta Muslichah Erma Widiana et al.
(2012). Dari beberapa penelitian di atas diajukan lima
hipotesis sebagai berikut:
H1:

Kegunaan

(perceived

usefulness)

berpengaruh

langsung terhadap kepuasan (satisfaction),
H2: Kemudahan (percieved ease of use) berpengaruh
langsung terhadap kepuasan (satisfaction),
H3: Kepuasan berpengaruh langsung terhadap loyalitas,
H4:

Kegunaan

(perceived

usefulness)

berpengaruh

langsung terhadap loyalitas,
H5: Kemudahan (percieved ease of use) berpengaruh
langsung terhadap loyalitas.
Atas dasar tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu,
maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dalam
penelitian ini, seperti tersaji dalam gambar berikut :

27

Gambar 2.4
Pengaruh Kegunaan dan Kemudahan Penggunaan
Terhadap Loyalitas Pelanggan CorpNet di Bandung
H4
Kegunaan
(X1)

H1
Kepuasan
Pelanggan
(Y)

Kemudahan
Penggunaan
(X2)

H3

Loyalitas
Pelanggan
(Z)

H2
H5

Sumber: Model diadopsi dari Model TAM Davis (1989)
Gambar 2.4 Kerangka Konseptual
2.1.12 Hipotesis
Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan adalah
sebagai berikut:
H1: Kegunaan (perceived usefulness) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan corpnet di
Bandung.
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H2:Kemudahan Penggunaan (percieved ease of use)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
pelanggan pada pelanggan corpnet di Bandung.
H3: Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap loyalitas pelanggan pada pelanggan corpnet di
Bandung.
H4: Kegunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas pelanggan.
H5: Kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
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