
 

 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS  

2.1. Kajian Pustaka  

2.1.1. Pemasaran dan Manajemen Pemasaran  

      Kegiatan Pemasaran sering diartikan sebagai kegiatan dalam 

memasarkan suatu produk yang di perjualbelikan oleh perusahaan dan 

ditujukan kepada konsumen. Namun jika dilihat arti sebenarnya, 

pemasaran bukan hanya sekedar menjual produk saja, akan tetapi 

pemasaran juga memiliki aktifitas penting dalam menganalisis dan 

mengevaluasi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Adapun definisi 

pemasaran menurut para ahli adalah:  

1. Menurut Kotler dan Keller (2012:5), “pemasaran adalah sebuah proses 

kemasyarakatan dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan ingin menciptakan, menawarkan dan secara 

bebas memepertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang 

lain”.  

2. Menurut Maynard dan Beckmen  dalam Buchari (2014:1), “pemasaran 

adalah segala usaha yang meliputi penyaluran barang dan jasa dari 

sektor produksi ke sektor komsumsi”.  

3. Menurut Hasan dkk (2012:4), “pemasaran adalah proses  

mengidentifikasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan nilai, serta 

memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan untuk 

memaksimalkan keuntungan perusahaan”.  
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     Dari beberapa definisi menurut beberapa ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan yang diciptakan atas permintaan 

dari kelompok atau individu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan 

melalui pertukaran dengan nilai yang telah disepakati. Kebutuhan ini 

tercipta bukan atas keinginan masyarakat sendiri, tetapi kebutuhan – 

kebutuhan itu telah ada dalam diri manusia sesuai dengan kehiduan dan 

setiap orang selalu memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam, seperti 

kebutuhan akan tempat tinggal, makanan, pakaian, ataupun kebutuhan 

sekunder lainnya.  

    Sedangkan manajemen pemasaran menurut para ahli yaitu :  

1. Menurut Kotler dan Keller (2012:5), “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”.  

2. Menurut Assauri (2010:12), “manajemen pemasaran adalah kegiatan 

penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-

program yang dibuat untuk membentuk, membangun dan memelihara 

keuntungan dari pertukaran melalui sasara pasar guna mencapai tujuan 

organisasi dalam jangka panjang”.  

     Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

pemasaran adalah kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian program-program untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi.  

 



 

 

2.1.2. Bauran Pemasaran  

     Marketing Mix (Bauran Pemasaran) merupakan salah satu konsep 

utama dalam pemasaran modern yang terdiri dari segala hal yang dapat 

perusahaan lakukan dalam mempengaruhi permintaan  akan barang dan 

jasa yang telah ditawarkan. Para pengusaha menggunakan sejumlah alat 

untuk mendapatkan tanggapan yang diinginkan dari sasaran pasar mereka. 

Alat- alat itu membentuk suatu bauran pemasaran mulai dari pemenuhan 

produk (product), penetapan harga (price), tempat (place), dan promosi 

(promotion). Tugas dari seorang pemasar adalah bagaimana merancang 

suatu kegitan pemasaran dan mengembangkan program pemasaran yang 

saling terintegrasi untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan 

memberikan nilai lebih kepada konsumen. Kegiatan pemasaran dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk, Kotler dan Keller (2012) 

menggolongkan tugas pemasar sebagai alat marketing-mix yang dikenal 

dengan istilah 4 P (Product, Price, Place & Promotion) seperti dapat 

dilihat pada dibawah ini :  
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Gambar 2.1 Marketing Mix  

Sumber : Kotler & Keller (2012)  

    Strategi bauran pemasaran didalam pemasaran dilakukan untuk 

mempengaruhi saluran perdagangan maupun konsumen akhir mereka. 

Setelah pemasaran memahami karakteristik konsumen, pemasar perlu 

membuat atau menyesuaikan penawaran atau solusi yang mereka 

tawarkan, menginformasikan kepada konsumen, menetapkan harga yang 

cukup bersaing dan memilih tempat bertransaksi yang mudah untuk 

diakses oleh konsumen.   

1.  Product  

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kesuatu pasar 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Pemasaran 
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mengklarifikasikan produk berdasarkan daya tahan dan berwujudkan, 

barang konsumen dan barang industri. Faktor- faktor yang terkandung 

dalam suatu produk adalah meliputi : kualitas, design, ciri- ciri produk, 

nama merek dagang, kemasan, ukuran dan keputusan pada bauran 

produk sangat mendasar, karena merupakan tawaran nyata dari 

perusahaan yang dipertimbangkan oleh konsumen. Keberhasilan 

produsen tersebut akan terus dicari konsumen dan juga sebaliknya jika 

produk gagal memenuhi keinginan pasar, maka tidak akan mampu  

bertahan lama di pasar.  

2.  Price  

Dalam memasarkan produknya, perusahaan harus menetapkan harga 

harus sesuai dengan tujuan pemasaran perusahaan dan tidak merugikan 

perusahaan itu sendiri. Harga merupakan sesuatu yang disertakan 

dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atapun jasa. Hal ini 

ditentukan oleh sejumlah faktor diantaranya pangsa pasar, persaingan, 

biaya material, identitas produk dan perceived value yang dapat 

dirasakan pelanggan, suatu usaha dapat meningkatkan atau 

menurunkan harga produk jika tempat lain menjual produk yang sama. 

Variabel-variabel pemasaran harga diantaranya yaitu daftar harga, 

potongan harga kusus, periode pembayaran, syarat dan sebagainya.  

3.  Place  

Place adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan 

suatu produk. Place merupakan salah satu faktor penting dalam 

marketing mix, agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan 



 

 

maksimal. Produk yang ditawarkan dapat dengan mudah didapatkan 

oleh konsumen yang membutuhkan.  

4.  Promotion  

Promosi adalah suatu kondisi yang melibatkan perusahaan dalam 

memasarkan produk atau jasa dengan menggunakan informasi dan 

dorongan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan 

konsumen. Alat-alat promosi ini menurut Kotler (2012) antara lain : 

periklanan, promosi penjualan, publisitas, public relation, personal 

selling, direct marketing.  

2.1.3. Segmenting, Targeting, dan Positioning  

     Setiap perusahaan pada umumnya memiliki keterbatasan sumber daya 

dalam melakukan kegiatan pemasaran. Keterbatasan itu mengharuskan 

perusahaan memilih strategi yang efektif dan efisien. Salah satu langkah 

awal dalam membuat strategi pemasaran yang baik adalah dengan 

mengedentifikasi pasar yang akan dibidik melalui serangkaian kegiatan 

yang disebut Segmenting, Targeting dan Positioning.   

1.  Segmenting  

Segmentasi pasar merupakan suatu usaha untuk melakukan penetaan 

dan pegelompokkan  terdahap konsumen perusahaan yang dapat 

diidentifikasikan dengan keinginan, daya beli, lokasi geografis, 

perilaku pembelian, dan kebiasaan pembelian yang serupa. Dalam 

melakukan segmentasi ini, perusahaan dapat menggunakan beberapa 

kriteria dimana diantaranya adalah kategori geografis, demografis, dan 

psikologis. Dalam kategori geografis ini, perusahaan dapat 

menggunakan kriteria seperti area, kota, ukuran kota, kepadatan area 



 

 

dan lain-lain. Sedangkan untuk kategori demografis dapat 

dikelompokkan menjadi umur, jenis kelamin, kelas sosial, pendapatan, 

pekerjaan, kebangsaan, suku dan tingkat pendidikan. Untuk kategori 

Psikologis kriteria yang digunakan seperti keuntungan, status, tingkat 

pemakaian, loyalitas dan fase kesiapan.   

2.  Targeting  

Setelah menentukan segmen pasar, langkah selanjutnya yang perlu 

dilakukan perusahaan adalah targeting yaitu menetapkan target pasar 

untuk produk yang dihasilkan, yaitu satu atau beberapa segmentasi 

pasar yang menjadi fokus dari kegiatan- kegiatan pemasaran. 

Penentuan targeting ini dilakukan berdasarkan pengukuran mengenai 

daya tarik segmen yang ada.  

Pemilihan daya tarik ini dilakukan untuk melihat besar dari segmen tersebut, potensi 

untuk berkembang, posisi dengan pesaing, biaya yang dibutuhkan untuk mencapai 

target segmen. Bagaimana keselarasan dengan tujuan perusahaan. Dengan menentukan 

target pasar, diharapkan perusahaan dapat meraih hasil yang maksimal.  

3.  Positioning  

Setelah melakukan segmentasi dan target, langkah berikutnya yang 

harus dilakukan adalan positioning. Menetapkan posisi berarti 

bagaimana perusahaan memposisikan nama atau produknya dipersepsi 

pelanggan. Dengan kata lain perusahaan menempatkan produk didalam 

pikiran calon konsumen. Menurut Kotler (2012) , “penentuan posisi 

dapat di definisikan sebagai penentuan posisi adalah cara merancang 

penawaran dan citra perusahaan sehingga menempatkan harga kusus 

dan dihargai dalam benak konsumen”. Setidaknya ada dua cara yang 



 

 

bisa dilakukan untuk menetapkan posisi yaitu positioning head to head 

dan diferensiasi. Dengan melakukan diferensiasi, berarti perusahaan 

mau masuk ke pasar dengan posisi yang berbeda dengan pesaing. 

Dengan memposisikan produk dengan efektif maka perusahaan dapat 

meraih hasil yang maksimal.  

2.1.4. Perilaku Konsumen   

     Menurut Kotler dan Keller (2012), “perilaku konsumen adalah studi 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, dan 

menggunakan barang jasa, ide dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhan 

keinginan mereka”.  

     Menurut Solomon (2012), “perilaku konsumen adalah studi yang 

meliputi proses ketika individu atau kelompok tertentu membeli, 

menggunakan atau mengatur produk, jasa, ide atau pengalaman untuk 

memenuhi kebutuhan dan hasrat”.  

     Menurut Nugroho (2013), “perilaku konsumen terhadap barang dan jasa 

akan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : pendapatan, selera 

konsumen dan harga barang disaat kondisi yang lain tidak berubah, 

perilaku konsumen didasarkan pada teori perilaku konsumen yang 

menjelaskan bagaimana seorang dengan pendapatan yang diperolehnya 

dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan 

tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan”.      Menurut Sangadji dan 

Sopiah (2014), “perilaku konsumen sebagai suatu studi tentang unit 

pembelian bisa perorangan, kelompok ataupun organinsai”. Unit- unit 

organisasi tersebut akan membentuk pasar sehingga muncul pasar individu 



 

 

atau pasar konsumen, unit pembelian kelompok dan pasar bisnis yang 

terbentuk dari organisasi.   

2.1.5. Kepercayaan  

1.   Pengertian Kepercayaan  

     Kepercayaan ada jika para pelanggan percaya bahwa penyedia layanan 

jasa tersebut dipercaya dan juga mempunyai derajat integritas yang tinggi. 

Oleh karena itu kepercayaan memegang peran penting dalam jalinan 

hubungan jangka panjang antara pelanggan dan perusahaan terutama yang 

mencakup kepercayaan pelanggan mengenai kualitas, reabilitas, integritas, 

dan jasa yang disediakan perusahaan.  

     Menurut Sangadji dan Sopiah (2014:201), kepercayaan adalah 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen, dan semua 

kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut, dan 

manfaatnya. Objek dapat berupa produk, orang, atau segala sesuatu 

yang padanya seseorang  memiliki kepercayaan dan  

sikap.  

     Menurut Sumarwan (2011:51), kepercayaan adalah kekuatan bahwa 

suatu produk memiliki atribut tertentu. Kepercayaan sering disebut 

keterkaitan objek-atribut (object-attribute linkage), yaitu kepercayaan 

konsumen tentang kemungkinan adanya hubungan antara sebuah objek 

dengan atribut yang  

relevan.  

     Kepercayaan atau trust menurut beberapa ahli dapat dilihat dari 

beberapa konteks yang berbeda, dari segi bisnis dan dari segi pelanggan 

:  



 

 

  

  

  

a) Bisnis ke Bisnis (Business to Business)  

Kepercayaan merupakan keyakinan organisasi bisnis terhadap 

organisasi bisnis lainya bahwa organisasi bisnis lain akan 

memberikan outcome yang positif bagi organisasi bisnis.  

b) Bisnis ke Pelanggan ( Business to Customers)  Kepercayaan dalam 

konteks Business to Customer lebih menekankan pada sikap individu 

yang mengacu kepada keyakinan pelanggan atas kualitas dan 

keunggulan jasa yang diterimanya, kepercayaan dapat dipandang 

sebagai unsur esensial untuk membangun hubungan.  

c) Pelanggan (Customer)   

Kepercayaan sebagai sebuah harapan yang dipegang oleh seorang 

individu atau sebuah kelompok. Ketika perkataan, janji, 

pernyataan lisan atau tulisan dari seorang individu atau kelompok 

lainnya dapat diwujudkan.  

2. Dimensi Kepercayaan  

     Robin dan Judge (2013:392) menyebutkan lima dimensi kunci 

dalam konsep kepercayaan yang dapat dijadikan indikator untuk 

mengukur kepercayaan yaitu :  

a) Integritas (Integrity), menunjuk pada kejujuran.  

b) Kompetensi (competence), terkait pada pengetahuan dan 

ketrampilan teknikal dan interpersonal yang dimiliki individu.  



 

 

c) Konsistensi (consistency), berhubungan dengan keandalan 

kemampuan  memprediksi dan penelian individu dalam 

menangani situasi.  

2.1.6. Komunikasi  

1. Pengertian Komunikasi  

     Salah satu kewajiban dalam perusahaan atau organisasi adalah kerja 

sama. Kerja sama akan berjalan dengan baik jika komunikasi antara 

atasan dengan bawahan ataupun dengan supplier dan konsumen berjalan 

dengan baik.  

     Menurut Mulyana (2013: 68), “komunikasi adalah transmisi 

informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan 

menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figut, grafik dan 

sebagainya”.  

     Menurut Susanto (2010:213), “komunikasi adalah proses 

pengoperasian lambang- lambang yang mengandung arti”.      Menurut 

Davis (2010), “komunikasi merupakan proses penyampaian dan 

pemahaman dari seseorang kepada orang lain”.      Komunikasi yang 

disampaikan secara komulatif dapat mengubah sikap, perilaku, 

pendapat atau pandangan dan kehiduapan sosial seseorang. Hal ini 

karena kegiatan komunikasi tidak hanya membuat orang lain mengerti 

dan mengetahui (informatif), tetapi orang lainpun bersedia menerima 

suatu paham  atau keyakinan, ajakan, perbuatan dan kegiatan 

(persuasif).  

 

 



 

 

2. Dimensi Komunikasi  

     Indikator atau elemen-elemen dasar yang membentuk komunikasi 

terdiri dari komunikator pesan, saluran/media, penerima pesan, umpan 

balik yang dijelaskan sebagai berikut  

(Abidin, 2015:35) :  

a) Pengiriman pesan/komunikator  

Adalah individu atau orang yang mengirimkan pesan-pesan atau 

informasi yang akan dikirimkan berasal dari otak pengirim pesan.  

b) Pesan  

Adalah informasi yang akan dikirimka kepada penerima, pesan dapat 

berupa verbal atau non verbal.  

c) Saluran  

Adalah jalan yang dilalui pesan dari pengirim dengan penerima. 

Channel dalam komunikasi adalah gelembung cahaya dan suara yang 

dapat dilihat dan didengar, akan tetapi cara cahaya atau suara itu 

berpindah berbeda-beda.  

d) Penerima pesan  

Adalah orang yang menganalisis dan mengintrepretasikan isi pesan yang 

diterimanya.  

e) Umpan balik / output  

Adalah respon penerima terhadap pesan yang diterimanya, dan reaksi 

ini membantu pengirim untuk mengetahui sesuai tidaknya 

interrestasi pesan yang dikirimkan dengan hal-hal yang dimaksudkan 

oleh pengirim.  

 



 

 

3. Manfaat Komunikasi  

     Komunikasi sangat penting bagi perusahaan atau organisasi. Seseorang 

yang mengendalikan informasi maka akan  

mengendalikan kekuatan perusahaan. Struktur perusahaan sangat 

ditentukan oleh keefektifan komunikasi. Ketika perusahaan diharuskan 

mencapai tujuan maka karyawan- karyawan yang ada didalam struktur 

tersebut akan bekerja sesuai dengan jabatan dan fungsinya untuk 

mencapai tujuan bersama. Setiap struktur perusahaan akan saling 

melengkapi dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain.  

     Menurut Athoillah (2012:223), manfaat komunikasi adalah sebagai berikut 

:  

a) Memberikan pengaruh positif bagi kemajuan suatu organisasi.  

b) Menumbuhkan keakraban yang memperbesar semangat kerja dan 

kepercayaan diri.  

c) Menambah pengetahuan dan meningkatkan kepekaan terhadap masalah.  

d) Mempermudah pemecahan masalah yang dihadapi.  

e) Menyamakan presepsi tentang sesuatu dan melaksanakan pengambilan 

keputusan, dengan penuh pertimbangan atas dasar musyawarah dan skala 

prioritas.  

f) Bertukar pengalaman yang akan memperbanyak ide atau gagasan untuk 

kemajuan organisasi.  

4. Faktor- faktor yang mempengaruhi komunikasi  

Menurut Schramm dan Donald dalam Nurhayati (2012) faktor- faktor 

komunikasi yang efektif adalah:  

a) Pesan yang dirancang sedemikian rupa harus menarik.  



 

 

b) Pesan harus menggunakan lambang- lambang tertuju kepada pengalaman 

yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama- sama 

mengerti.  

c) Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan 

menyarankan beberapa cara untuk memperoleh  

kebutuhan tersebut.  

d) Pesan harus menjalakan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang 

layak bagi situasi kelompok dimana komunikan berada pada saat ia 

digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.  

5. Teknik Komunikasi  

     Menurut Effendi (2012:34), pada umumnya teknik komunikasi yang bisa 

dilakukan ada tiga macam yaitu :  

  

a) Komunikasi informative  

Proses penyampaian pesan yang sifatnya pemberitahuan oleh 

seorang kepada orang lain. Komunikasi ini bisa dilakukan secara 

lisan maupun tertulis, misallnya melalui memo, papan tuis, dan 

media massa.  

b) Komunikasi persuasive  

Proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan 

cara membujuk sehingga sipenerima pesan dengan kesadaran sendiri 

bersedia melakukan kegiatan tertentu. Karena komunikasi persuasif 

ini bertujuan mengubah tingkah laku orang lain agar melakukan 

kegiatan tertentu dengan kesadaran, komunikasi persuasif ini di 

lakukan secara langsung.  

c) Komunikasi koersif/ instruksi  



 

 

Proses penyampain pesan dari seseorang kepada orang lain dengan 

cara mengandung paksaan agar sipenerima pesan melakukan 

tindakan atau kegiatan tertentu. Jadi, teknik komunikasi ini 

mengandung sanksi apabila tidak dilaksanakan oleh sipenerima 

pesan, akan menanggung akibatnya, komunikasi ini dilakukan dalam 

bentuk peraturan, instruksi, keputusan, dan lain- lain yang sifatnya 

imperative, yang artinya mengandung keharusan dan kewajiban 

untuk ditaati.  

  

2.1.7. Penanganan Keluhan  

1. Pengertian Penanganan Keluhan  

     Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-

oriented) perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah dan 

nyaman bagi para pelanggannya guna  

menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka.      

Menurut Sunarto (2011:253), “perilaku keluhan konsumen adalah 

istilah yang mencakup semua tindakan konsumen yang berbeda bila 

mereka merasa tidak puas dengan suatu  

pembelian/pelayanan”.  

     Ketika pelanggan mendapatkan masalah atau bahkan sedikit 

kecewa, maka perusahaan-perusahaan besar dengan cepat 

menunjukkan jati dirinya. Menurut Bramson (2013:83), “pemulihan 

pelayanan juga bisa ditangani dengan sangat baik ketika dipandang 

sebagai satu kesempatan bukan sebagai suatu pilihan sulit. Keluhan 

pelanggan merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan”.  



 

 

     Alasan utama kenapa pelanggan beralih ke penyedia lain adalah 

ketidakpuasan terhadap penyelesaian masalah. Keluhan seharusnya 

dipandang sebagai kesempatan untuk belajar, meningkatkan 

pelayanan, dan mengetahui apa yang benar-benar pelanggan inginkan. 

Para pelanggan yang sampai mengeluh itu biasanya tertarik memberi 

kesempatan kepada perusahaan untuk meletakkan berbagai urusan 

dengan benar. Ini berarti bahwa jika perusahaan menangani keluhan 

secara efektif, perusahaan lebih mungkin tetap menguasai pelanggan 

dan memperbaiki hubungan yang akan berakibat pada loyalitas 

pelanggan.  

     Oleh karena itu, penanganan keluhan dapat mempengaruhi loyalitas 

dan retensi pelanggan. Apabila konsumen merasa puas dengan 

penanganan keluhan yang diberikan oleh perusahaan maka konsumen 

akan semakin loyal terhadap perusahaan karena merasa diperhatikan 

oleh pihak perusahaan. Maka dari  

itu,diajukan hipotesis.  

2. Dimensi Penanganan Keluhan  

     Menurut Tjiptono (2011:240), dimensi dari penanganan keluhan adalah 

sebagai berikut :  

a) Empati kepada pelanggan yang marah  

Perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan mereka dan 

berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh pelanggan 

tersebut. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi dapat 

menjadi jelas, sehingga pemecahan yang optimal dapat diupayakan 

bersama.  



 

 

b) Kecepatan dalam penanganan keluhan  

Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan 

keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak segera ditanggapi, maka 

rasa tidak puas terhadap perusahaan akan menjadi permanen dan 

tidak dapat diubah lagi. Sedangkan apabila keluhan dapat ditangani 

dengan cepat, maka ada kemungkinan pelanggan tersebut menjadi 

puas. Apabila pelanggan puas, maka besar kemungkinan ia akan 

menjadi pelanggan perusahaan kembali.  

c) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau 

keluhan.  

Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal biaya 

dan kinerja jangka panjang. Hasil yang diharapkan tentunya adalah 

situasi”win-win” (fair, realistis, dan proporsional), di mana 

pelanggan dan perusahaan sama-sama diuntungkan.  

d) Kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. Di sini 

sangat dibutuhkan adanya metode komunikasi yang mudah dan relatif 

tidak mahal, di mana pelanggan dapat menyampaikan keluh-kesahnya. 

Bila perlu dan memungkinkan, perusahaan dapat menyediakan saluran 

telepon beba pulsa (hot line service) dan atau website untuk menampung 

keluhan pelanggan.  

          Setiap kesalahan menambah biaya layanan, entah itu waktu 

(waktu pribadi maupun komputer) atau menuntut dilakukannya lebih 

banyak hubungan telepon ekstra untuk menanggapi keluhan yang 

diajukan. Sementara itu, konsumen yang puas akan menceritakan 



 

 

kepada teman-teman dan kolegakolega mereka, dan itu berarti 

mengurangi biaya iklan.  

2.1.8. Loyalitas Pelanggan  

1. Pengertian Loyalitas Pelanggan  

     Memiliki pelanggan yang loyal adalah suatu tujuan akhir dari 

perusahaan, karena loyalitas pelanggan dapat menjamin kontinuitas 

perusahaan dalam jangka panjang. Pada dasarnya loyalitas pelanggan 

dapat diartikan sebagai kesetiaan seseorang terhadap suatu hal. Istilah 

loyalitas pelanggan sebetulnya berasal dari loyalitas merek yang 

mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu.  

     Menurut Kotler dan Keller (2012 : 138) “loyalitas atau loyalty  

adalah komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau 

mendukung kembali produk atau jasa yang disukai dimasa depan meski 

pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan 

pelanggan beralih”.  

     Menurut Tjiptono (2011:110), “loyalitas pelanggan sebagai 

komitmen pelanggan terhadap suatu merk, toko, pemasok berdasarkan 

sikap yang sangat positif tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten”.  

     Seorang pelanggan yang loyal memiliki prasangka yang spesifik mengenai 

apa yang akan dibeli dan dari siapa. Menurut  

Griffin (2012:5), “selain itu loyalitas menunjukkan kondisi dari  

durasi waktu tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan  

pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali”.  

     Menurut Oliver (2012:168) “loyalitas pelanggan adalah komitmen 

yang kuat untuk melakukan pembelian ulang atau berlangganan produk 



 

 

yang disukai secara konsisten di masa mendatang, sehingga 

menimbulkan rangkaian pembelian produk mereka yang sama secara 

berulang, meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran 

berpotensi menyebabkan perpindahan merek”.  

2. Klasifikasi Loyalitas Pelanggan  

     Pada dasarnya ada empat jenis klasifikasi loyalitas (Griffin  

2012:22), yaitu :  

Tabel 2.1 Klasifikasi Jenis Loyalitas  

Pembelian uang  

 

 

   Tinggi  Rendah  

Tinggi  Loyalitas premium  Loyalitas tersembunyi  

Rendah  Loyalitas yang lemah  Tanpa loyalitas  
 

                Sumber : Griffin (2012:22)  

a) Tanpa Loyalitas  

Secara umum, perusahaan harus menghindari membidik para 

pembeli jenis ini karena mereka tidak akan pernah menjadi 

pelanggan yang loyal mereka hanya berkontribusi sedikit pada 

kekuatan keuangan perusahaan. Tantangannya adalah 

menghindari membidik sebanyak mungkin orangorang seperti ini 

dan lebih memilih pelanggan yang loyalitasnya dapat 

dikembangkan.  

b) Loyalitas yang lemah (Inertia loyalty)  

Pelanggan ini membeli karena kebiasaan. Faktor nonsikap dan 

faktor situasi merupakan alasan utama membeli. Pembeli ini 

merasakan tingkat kepuasan tertentu dengan perusahaan, atau 



 

 

minimal tiada ketidakpuasan yang nyata. Loyalitas jenis ini 

paling umum terjadi pada produk yang sering dibeli.  

c) Loyalitas tersembunyi (Latent loyalty)  

Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, pengaruh 

situasi dan bukan pengaruh sikap yang menentukan pembelian 

berulang.  

d) Loyalitas premium  

Ini merupakan jenis loyalitas yang lebih disukai untuk semua 

pelanggan disetiap perusahaan. Pada tingkat preferensi paling tinggi 

tersebut, orang bangga karena menemukan dan menggunakan produk 

atau jasa tertentu dan senang pengetahuan mereka ke rekan atau 

keluarga.      Menurut Oliver (2012), menyatakan bahwa tingkat 

loyalitas konsumen terdiri dari 4 tahap, yakni :  

  

  

a) Cognitively Loyal  

Tahap dimana konsumen memiliki pengetahuan langsung 

maupun tidak langsung konsumen terhadap merek, manfaatnya, 

dan dilanjutkan denganmelakukan pembelian berdasarkan 

keyakinan akan superioritas yang ditawarkan.  

b) Affectively Loyal  

Sikap favorable konsumen terhadap merek yang merupakan hasil 

konfirmasinya berulang dari harapannya selama tahap 

cognitively loyal berlangsung.  

c) Conatively Loyal  

 Intensi  membeli  ulang  sangat  kuat  dan  memiliki  



 

 

keterlibatan tinggi yang merupakan dorongan motivasi.  

d) Action Loyal  

Loyalitas yang bertahan tidak saja karena motivasi yang kuat 

semata namun telah menjadi suatu keinginan untuk mengatasi 

segala hambatan yang menghalangi konsumen membeli merek 

tertentu.  

3. Manfaat Loyalitas Pelanggan  

     Imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan kumulatif. 

Semakin lama loyalitas seorang pelanggan, semakin besar laba yang 

dapat diperoleh perusahaan dari satu pelanggan ini. Biaya yang 

dikeluarkan untuk membantu memperkuat loyalitas pelanggan adalah 

lebih murah bila disbanding dengan biaya kehilangan pelanggan. 

Loyalitas yang meningkat dapat meningkat dapat menghemat biaya 

perusahaan sedikitnya 6  

bidang, yaitu :  

a) Biaya  pemasaran  menjadi  berkurang  (biaya  

pengambilalihan pelanggan lebih tinggi daripada biaya mempertahankan 

pelanggan).  

b) Biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti negosiasi kontrak dan 

pemrosesan order.  

c) Biaya perputaran pelanggan (customer turnover) menjadi berkurang 

(lebih sedikit pelanggan hilang yang harus digantikan.  

d) Keberhasilan  cross-selling  menjadi  meningkat,  

menyebabkan pangsa pelanggan yang lebih besar.  



 

 

e) Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif; dengn asumsi 

para pelanggan yang loyal juga merasa puas.  

f) Biaya  kegagalan  menjadi  menurun  (pengurangan  

pengerjaan ulang, klaim garansi, dsb)  

     Seorang konsumen yang sudah sangat sering melakukan 

pembelian terhadap merek tertentu, maka dia tidak akan lagi 

mempertimbangkan untuk membeli merek lain. Jika ada konsumen 

dalam pembeliannya berperilaku seperti itu, maka bisa dikatakan 

bahwa konsumen itu sangat loyal terhadap merek pilihannya dan 

itulah yang disebut loyalitas konsumen. Dari definisi diatas maka 

loyalitas konsumen harus diciptakan sebagai reaksi positif konsumen 

terhadap produk/jasa perusahaan.  

     Menurut Sutisna (2012:41), loyalitas konsumen dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu :  

a) Loyalitas merek (brand loyality)  

Loyalitas merek dapat didefinisikan sebagai sikap menyenangi 

terhadap suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian 

yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu.  

b) Loyalitas toko (store loyality)  

Loyalitas toko adalah loyalitas konsumen dalam mengunjungi 

suatu toko dimana disuatu konsumen biasa membeli merek 

produk yang diinginkan. Sehingga  

pelanggan/konsumen enggan berpindah ke toko lain.      

Kesetiaan pelanggan merupakan satu konsep yang mencakup lima 

faktor :  



 

 

a) Pengalaman pelanggan dengan kepuasan utuh ketika  

melakukan transaksi.  

b) Kesediaan untuk mengembangkan hubungan dengan  

perusahaan  

c) Kesediaan untuk menjadi pembeli setia  

d) Kesediaan untuk merekomendasikan perusahaan kepada  

orang lain.  

e) Penolakan untuk berpaling pada pesaing.  

4. Dimensi Loyalitas Pelanggan  

     Menurut Griffin dalam Sangadji dan Sopiah (2014:105), konsumen yang 

loyal akan memiliki karakteristik sebagai  

berikut:  

a) Melakukan pembelian berulang secara teratur  

b) Membeli antar lini produk dan jasa  

c) Mereferensikan kepada orang lain  

d) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing.      Dua kondisi 

penting yang berhubungan dengan loyalitas nasabah adalah retensi 

pelanggan dan total pangsa pelanggan (total share of customer). Retensi 

pelanggan menjelaskan lamanya hubungan dengan pelanggan. Tingkat 

retensi pelanggan adalah presentase pelanggan yang telah memenuhi 

sejumlah pembelian ulang selama periode waktu yang terbatas. Sedangkan 

total pangsa pelanggan suatu perusahaan menunjukkan persentase dari 

anggaran pelanggan yang dibelanjakan ke perusahaan tersebut.  

  

  

  



 

 

2.2. Kerangka Pemikiran  

  

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 



 

 

2.3. Hipotesis Penelitian  

     Menurut Sugiyono (2012:221), Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Adapun hipotesis yang penulis kemukakan 

adalah :  

1. Pengaruh kepercayaan (X1) terhadap loyalitas nasabah (Y) pada PT BNI Cabang 

SMESCO.  

Ho    : Tidak ada pengaruh kepercayaan (X1) terhadap loyalitas nasabah            (Y) 

pada PT BNI Cabang SMESCO.  

Ha     : Ada pengaruh kepercayaan (X1) terhadap loyalitas nasabah (Y)            pada 

PT BNI Cabang SMESCO.  

2. Pengaruh komunikasi terhadap loyalitas nasabah pada PT BNI Cabang  

SMESCO  

Ho     : Tidak ada Pengaruh komunikasi terhadap loyalitas nasabah pada  

            PT BNI Cabang SMESCO  

Ha     : Ada Pengaruh komunikasi terhadap loyalitas nasabah pada PT  

           BNI Cabang SMESCO  

3. Pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah pada PT BNI Cabang 

SMESCO  

Ho     : Tidak ada pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas  

           Nasabah pada PT BNI Cabang SMESCO  

Ha     : Ada pengaruh penanganan keluhan terhadap loyalitas nasabah  

           Pada PT BNI Cabang SMESCO  

4. Pengaruh kepercayaan, komunikasi dan penanganan keluhan terhadap loyalitas 

nasabah pada PT BNI Cabang SMESCO  

Ho     : Tidak ada pengaruh kepercayaan,  komunikasi  dan   penanganan             keluhan  

terhadap  loyalitas  nasabah   pada   PT    BNI   Cabang  



 

 

            SMESCO  

Ha   : Ada     pengaruh   kepercayaan,     komunikasi    dan   penanganan  

         Keluhan   terhadap   loyalitas   nasabah   pada   PT   BNI   Cabang  

         SMESCO.  

 


