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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji dimensi kualitas produk 

berupa jasa terhadap perilaku brand switching konsumen dengan beberapa produk 

yang ada di pasar. Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai 

seberapa besar pengaruh kualitas jasa dalam memenangkan persaingan di pasar 

karena kualitas jasa merupakan salah satu faktor yang akan memepengaruhi 

pilihan konsumen dalam menentukan pembelian. Oleh karena itu perusahaan 

harus dapat memberikan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen sehingga mencapai kepuasan pelanggan dan pada 

akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pelanggan tersebut. Pertanyaannya 

adalah apa yang menyebabkan kualitas jasa sangat berpengaruh terhadap brand 

switching konsumen? Variabel kualitas produk jasa mana yang mempunyai 

pengaruh paling besar terhadap brand switching konsumen? Beberapa penelitian 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Vincent Herdison (2005) melakukan penelitian mengenai analisis produk 

kemeja batik Sami Joyo terhadap brand switching konsumen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua pemakai batik Sami Joyo di Malang. Teknik 

pengambilan sample adalah purposive random sampling dan acceptanced random 

sampling. Variabel-variabel yang diteliti adalah performance, feature, 

conformance, reliability, durability, serviceability, perceived quality, dan 
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aesthethics terhadap brand switching konsumen. Hasil penelitian ini menyebutkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel-variabel 

performance, feature, conformance, reliability, durability, serviceability, 

perceived quality, dan aesthethics terhadap brand switching konsumen. Diantara 

variable kualitas di atas variabel durability memiliki pengaruh paling dominan 

diantara variabel lainnya. Sedangkan untuk variabel aeshethics melalui pengujian 

secara parsial , berpengaruh tidak signifikan terhadap perilaku brand switching 

yang dilakukan konsumen. 

Penelitian yang dilakukan Rhomadiana Harwiningtyas (2008) dengan 

judul: Analisis perpindahan Konsumen Pada Penyedia Jasa Telepon Seluler Dari 

provider lain menuju Exelcomindo. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat 

yang pernah melakukan keputusan pembelian produk dengan kecenderungan 

melakukan perpindahan merek di Kota Jogjakarta.  

 

2.2.  Pemasaran 

2.2.1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah suatu jenis kegiatan yang sangat berhubungan dengan 

segala aspek kehidupan manusia sehari-hari. Pemasaran merupakan suatu 

kegiatan yang biasanya dilakukan perusahaan dalam rangka mengenalkan suatu 

produk kepada masyarakat umum sebagai calon konsumen. Dalam era globalisasi 

dengan tingkat persaingan yang sangat ketat sekarang ini, perusahaan khususnya 

pemasar disini harus bisa mengoptimalkan strategi pemasaran dan khususnya 

strategi produk untuk dapat memenangkan persaingan.  
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Pemasaran memiliki berbagai macam definisi. Definisi pemasaran 

menurut Kotler (2005:10) dibedakan antara definisi sosial dan definisi manajerial. 

Definisi sosial dari pemasaran adalah suatu proses sosial yang dengan proses 

situasi individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan definisi manajerial 

dari pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan 

harga, promosi, serta penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran 

yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan organisasi. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008:6) pemasaran adalah proses sosial 

dan manajerial dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. 

Dalam konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran mencakup menciptakan 

hubungan pertukaran muatan nilai dengan pelanggan yang menguntungkan. 

Karena itu, kita mendefinisikan pemasaran sebagai proses di mana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya. 

Pemasaran menurut Miller dan Layton (2000) dalam Tjiptono (2006: 2): 

“Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk, 

jasa, gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan organisasional”. 
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Dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan pemasaran 

adalah suatu proses dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang maupun jasa 

dalam rangka memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan individu-

individu atau konsumen. 

 

2.2.2. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran (marketing concept) menurut Kotler dan Armstrong 

(2008:12) menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada 

pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan 

kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Berdasarkan 

konsep ini, fokus dan nilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan 

keuntungan. Pekerjaan yang harus dilakukan bukanlah menemukan pelanggan 

yang tepat bagi produk anda, tetapi menemukan produk yang tepat bagi pelanggan 

anda. 

Konsep pemasaran merupakan falsafah perusahaan yang menyatakan 

bahwa keinginan pembeli adalah syarat utama bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Perusahaan yang menganut konsep pemasaran ini tidak hanya sekedar 

menjual barang atau jasa saja, tetapi lebih dari itu. Dimana perusahaan harus 

memperhatikan konsumen beserta kebutuhannya. 

 



 

 

12 

Menurut Kotler (2005:22) Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci 

untuk mencapai sasaran organisasi adalah perusahaan  harus menjadi lebih efektif 

dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. 

Dari pemikiran tersebut dapat dikemukakan bahwa diperlukan suatu tindakan 

yang sistematis dan agresif dalam memadukan kegiatan pemasaran didalam suatu 

organisasi agar dapat memenuhi kebutuhan  dan keinginan pelanggan melebihi 

pesaing. Dimana hal itu merupakan tujuan dari suatu perusahaan. 

 

2.2.3. Bauran Pemasaran 

Pengertian bauran pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2008:62) 

adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan 

untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran. 

Dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel yang disebut 4P, antara lain : 

product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi). 

Menurut Tjiptono (2002:95) bauran pemasaran terdiri dari : 

1. Produk 
Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 
diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 
pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. 
Produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu : 
a. Barang, merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, 
diraba/disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik 
lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang,  
yaitu: barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. 
b. Jasa, merupakan aktifitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 
dijual. 
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2. Harga 
Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap 
perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-
satunya unsur dari pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan 
bagi perusahaan dibandingkan dengan ketiga unsur pemasaran lainnya. 

3. Distribusi 
Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha 
memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen 
kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. 

4. Promosi 
Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 
pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum 
pernah mendengarnya dan tidak nyakin bahwa produk itu akan berguna bagi 
mereka, maka mereka tidak akan pernah membeli produk tersebut. Pada 
hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang 
dimaksud komunikasi pemasaran adalah aktifitas pemasaran yang berusaha 
menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk, dan mengingatkan 
pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 
membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 
bersangkutan. 
 

2.3.  Produk 

2.3.1. Pengertian Produk 

Produk merupakan salah satu dari empat variabel marketing mix yang 

dapat digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dari 

berbagai segmen pasar. Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dengan 

kebutuhan karena produk merupakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan 

manusia. 

Menurut Kotler (2005:448) produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Produk 

merupakan segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

dan pasar. 



 

 

14 

Sedangkan menurut Tjiptono (2002:95) produk merupakan segala sesuatu 

yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan, 

atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang 

bersangkutan. Produk yang ditawarkan tersebut meliputi barang fisik, jasa, orang 

atau pribadi, tempat, organisasi, ide. Jadi, produk bisa berupa manfaat tangible 

maupun intangible yang dapat memuaskan pelanggan. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

produk adalah barang atau jasa yang terdiri dari sekumpulan atribut baik berwujud 

maupun tidak berwujud yang di dalamnya tercakup warna, harga, kemasan, 

prestise pabrik pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta yang berguna untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau organisasi. 

 

2.3.2. Pengertian Kualitas Produk 

Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah “ the 

totality of features and characteristics of a product or service that bears on its 

ability to satisfy given needs”, artinya keseluruhan ciri dan karakter-karakter dari 

sebuah produk jasa yang menunjukan kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang tersirat. Definisi ini merupakan pengertian kualitas yang berpusat 

pada konsumen sehingga dapat dikatakan bahwa seorang penjual telah 

memberikan kualitas bila produk atau kualitas penjual telah memenuhi atau 

melebihi harapan konsumen. 
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Kuliatas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan 

oleh penjual mempunyai nilai jual yang lebih yang tidak dimiliki oleh produk 

pesaing. Oleh karena itu, perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk 

dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

pesaing. Akan tetapi, suatu produk dengan penampilan terbaik atau bahkan 

dengan tampilan lebih baik bukanlah merupakan produk dengan kualitas tertinggi 

jika tampilannya bukanlah yang dibutuhkan dan diinginkan pasar.  

Menurut Kotler and Armstrong (2004:283) pengertian dari kualitas produk 

adalah “ the ability of a product to perform its functions, it includes the product’s 

overall durability, reliability, precision, ease of operation and repair, and other 

valued attributes”, yang artinya kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 

fungsinya, hal tersebut termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, 

kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. 

Menurut Spark dalam Vincent Herdison (2003:11) kualitas jasa mengacu 

pada delapan dimensi kualitas produk, yaitu “ performance, features, 

conformance, reliability, durability, serviceability, perceived quality, appearance 

or aeshethics”. Untuk performance di sini diartikan kinerja, di mana melibatkan 

berbagai karakteristik fungsi utamanya. Kedua yaitu features, diartikan sebagai 

bagian-bagian tambahan dari produk yang merupakan penampilan fisik produk, 

yaitu merupakan elemen sekunder dari produk. Ketiga conformance, yaitu 

kesesuaian dengan spesifikasinya, berhubungan dengan desain karakteristik 

operasi yang memenuhi standar yang telah ditentukan. Keempat, reliability atau 

kehandalan konsistensi kinerja dari satu pembelian hingga pembelian berikutnya, 
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dan presentase waktu yang dimiliki produk untuk berfungsi sebagaimana 

mestinya. Dimensi yang kelima yaitu durability atau ketahanan, mencerminkan 

kehidupam ekonomis dari produk tertentu. Dimensi keenam serviceability atau 

kemampuan layanan, mencerminkan suatu kemampuan memberikan layanan pada 

produk tersebut yaitu tingkat kecapatan dalam melakukan pelayanan, keramahan, 

dan kemudahan dalam memperbaiki suatu produk. Dimensi ketujuh yaitu 

perceived quality mencerminkan persepsi konsumen atas nama dan reputasi 

produk dari suatu perusahaan. Dimensi terakhir adalah aeshethics, bentuk fisik 

produk yang dapat diindera dan bersifat subyektif, misalnya bentuk, model, 

desain, dan lain-lain. 

 

2.3.3. Tingkatan Produk dan Klasifikasi Produk 

Menurut Tjiptono (2002:96) produk dibagi menjadi lima tingkatan produk, 

yaitu : 

a. Produk utama /inti (care benefit) 
Yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh 
pelanggan dari setiap produk. 

b. Produk generik 
Yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar. 

c. Produk harapan (expected product) 
Yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya 
secara normal (layak) diharapkan dan disepakati untuk dibeli. 

d. Produk pelengkap (augmented product) 
Yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahkan berbagai 
manfaat dan layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan 
bisa dibedakan dengan produk pesaing. 

e. Produk potensial (potencial product) 
Yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan 
untuk suatu produk di masa mendatang. 

 

 

 



 

 

17 

Gambar 2.1 
TINGKATAN PRODUK 

 
                  Tingkat Produk                                      Kebutuhan Konsumen 

 
Sumber : Tjiptono (2002:97) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:269) klasifikasi produk dibagi 

menjadi dua kelompok besar berdasrkan tipe konsumen yang menggunakannya 

yaitu: 

a. Produk Konsumen 

Adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi 

pribadi. Produk konsumen meliputi produk kebutuhan sehari-hari, 

produk belanja, produk khusus dan produk yang tidak dicari. 

- Produk kebutuhan sehari-hari (convenience product)  

adalah produk yang biasanya sring dan segera dibeli 

pelanggan, dengan usaha pembandingan dan pembelian 

yang minimum. Produk kebutuhan sehari-hari biasanya 

murah dan pemasar menempatkannya dibanyak tempat 

agar produk itu tersedia ketika pelanggan memerlukan. 

Contohnya, sabun, permen, surat kabar dan makanan 

cepat saji.  
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- Produk belanja adalah produk yang lebih jarang dibeli dan 

pelanggan membandingkan kecocokkan, kualitas, harga 

dan gaya produk secara cermat. Ketika membeli produk 

belanja, konsumen menghabiskan banyak waktu dan 

tenaga dalam mengumpulkan informasi dan membuat 

perbandingan. 

- Produk khusus adalah produk  dengan karakteristik unik 

atau identifikasi merek dimana sekelompok pembeli 

signifikan bersedia melakukan usaha pembelian khusus. 

- Produk yang tidak dicari adalah produk konsumen yang 

mungkin tidak dikenal konsumen atau produk yang 

mungkin dikenal konsumen tetapi tidak berpikir untuk 

membelinya. 

b. Produk Industri 

Produk industri adalah produk yang dibeli untuk pemrosesan lebih 

lanjut atau digunakan dalam menjalankan suatu bisnis. Tiga kelompok 

produk meliputi bahan dan suku cadang, barang-barang modal, dan 

persediaan serta pelayanan. 
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2.4 Perilaku Konsumen 

2.4.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Banyak ahli memberikan pengertian tentang perilaku konsumen 

(Consumer Behavior), diantaranya menurut John C. Mowen dan Michael Minor 

(2002: 1) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai berikut : “Studi tentang unit 

pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, 

konsumsi, dan pembuangan barang dan jasa, pengalaman, serta ide-ide.” 

Menurut Kotler (2005:182) perilaku konsumen mempelajari bagaimana 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai, serta 

memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan 

kebutuhan dan hasrat mereka. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah 

semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan atau 

kegiatan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, 

menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan evaluasi. 

 

2.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Kotler (2005:183) mengungkapkan bahwa perilaku konsumen selalu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi : 

a. Faktor Budaya 
Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar 
karena budaya berupa kumpulan nilai, persepsi, preferensi, perilaku. Faktor 
budaya juga mencakup sub-budaya dan kelas sosial. 

b. Faktor Sosial 
Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial yang mencakup 
kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. 
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c. Faktor Pribadi 
Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik 
tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, 
gaya hidup, serta kepribadian dan konsep-diri pembeli. 

d. Faktor Fsikologis 
Pilihan pembeli seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama 
yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. 

 
 
 

Gambar 2.2 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kotler (2005:183) 
 
 
 
2.4.3. Proses Keputusan Pembelian 

      Para pemasar harus bisa mengidentifikasi bermacam-macam faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Suatu proses 

keputusan membeli bukan sekedar mengetahui berbagai faktor yang akan 

mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam pembelian dan 

keputusan untuk membeli. Dalam mengambil keputusan pembelian, setiap 

individu memiliki peranan seperti : 

a. Inisiator, orang yang pertama kali menyarankan membeli suatu produk atau 

jasa tertentu. 
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b. Pemberi pengaruh, orang yang pandangan atau nasihatnya memberi bobot 

dalam pengambilan keputusan akhir. 

c. Pengambil keputusan, orang yang sangat menentukan sebagian atau 

keseluruhan keputusan pembelian, apakah membeli, apa yang dibeli, kapan 

membeli, dengan bagaimana cara membeli, dan di mana akan membeli. 

d. Pembeli, orang yang hendak melakukan pembelian nyata. 

e. Pemakai, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa. 

Proses keputusan pembelian konsumen adalah suatu ringkasan proses yang 

dialami konsumen untuk mengambil keputusan membeli suatu produk atau jasa. 

Menurut Kotler (2005:204) tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen 

melewati lima tahap, yaitu : 

a. Pengenalan Masalah 

   Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau 

kebutuhan. Untuk itu pemasar akan menganalisa berbagai masalah yang dalam 

hal ini adalah kebutuhan dan keinginan. Penganalisaan kebutuhan dan 

keinginan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya kebutuhan dan 

keinginan yang belum terpenuhi atau terpuaskan. 

b. Pencarian Informasi 

   Konsumen dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginannya akan terdorong 

untuk mencari informasi yang lebih banyak. Melalui pengumpulan informasi 

itu konsumen mengetahui tentang merek-merek yang bersaing dan 

keistimewaan merek tersebut. 
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c. Evaluasi Alternatif 

   Dalam tahap ini terdapat dua sub tahap yaitu menetapkan tujuan pembelian 

serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan 

pembelian. 

d. Keputusan Pembelian 

   Dalam melakukan pembelian, konsumen dihadapkan pada keputusan yang 

menyangkut jenis produk, merek, penjual, kualitas produk, waktu pembelian, 

dan cara pembelian. 

e. Perilaku Pascapembelian 

   Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidak puasan tertentu. 

 
Gambar 2.3 

Proses Keputusan Pembelian 
 

 
Sumber : Kotler (2005:204) 
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2.5.   Konsep Kepuasan Pelanggan 

2.5.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Persaingan antar perusahaan yang ssemakin ketat menyebabkan setiap 

perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan. Hal ini 

tercermin dari semakin banyaknya yang menyertakan komitmennya terhadap 

kepuasan pelanggan dalam pernyataan misinya, iklan maupun public relation 

release. Saat ini diyakini bahwa kunci utama dalam persaingan, khususnya 

perusahaan jasa adalah kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang 

beik dan berkualitas. 

Definisi kepuasan menurut Tjiptono (2004:24) menyatakan “ kepuasan 

atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian (disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

(atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah 

pemakaian”. 

Menurut Kotler (2005:42) kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingakan kinerja atau hasil yang dia 

rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Seorang pelanggan yang merasa puas terhadap nilai yang diberikan oleh 

produk, kemungkinan besar akan menjadi pelanggan dalam waktu lama. 
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2.5.2 Jenis Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (2005) kepuasan pelanggan terdiri atas dua macam, yaitu: 

1. Kepuasan fungsional 

Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi 

suatu produk yang dimanfaatkan. 

2. Kepuasan psikologis 

Kepuasan psikologis merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang 

sifatnya tidak berwujud dari suatu produk, misalnya gengsi, menciptakan 

citra tertentu, dan sebagainya. 

 

2.5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan tidak lain 

adalah hal-hal yang menjadi penentu nilai tambah bagi pelanggan. Penentu nilai 

tambah bagi pelanggan adalah meliputi jumlah nilai bagi pelanggan (nilai produk, 

nilai pelayanan, nilai personil, nilai citra) dan jumlah biaya pelanggan (biaya 

moneter, biaya waktu, biaya tenaga, biaya pikiran). Setiap pelanggan selalu ingin 

mendapatkan suatu nilai tertinggi, dibatasi oleh biaya pencarian, pengetahuan 

yang terbatas, mobilitas, dan penghasilan mereka. Mereka membentuk suatu 

harapan nilai dan kemudian bertindak atas dasar harapan dari nilai tersebut. 

Setelah itu mereka akan mengetahui apakah suatu penawaran benar-benar 

memenuhi harapan nilainya, yang mana hal ini akan sangat berpengaruh pada 

kepuasan mereka. 
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Gambar 2.4 
Penentu nilai tambah bagi pelanggan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Kotler, Philip (2002), Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium. Jakarta: PT 
Prentice Hall Indonesia 
 
 
2.5.4 Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan 

Fandy Tjiptono (2005:88) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan total 

tidak mungkin tercapai, sekalipun hanya untuk sementara waktu. Untuk itu perlu 

diupayakan perbaikan dan penyempurnaan kepuasan yang dapat dilakukan 

melalui berbagai strategi, yaitu: 

1. Relationship Marketing 

Dalam strategi ini, berhubungan antara penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, 

dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secera terus-

menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan (repeat 

business). 

Nilai pelayanan 

Nilai produk 

Nilai personil 

Nilai citra 

Biaya pikiran 

Biaya moneter 

Biaya waktu 

Biaya tenaga 

Jumlah Nilai 
Bagi Pelanggan 

Jumlah Biaya 
Pelanggan 

 

Nilai Terhantar 
Bagi Pelanggan 
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2. Strategi Superior Customer Service 

Perusahaan berusaha menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada 

pesaing. 

3. Strategi Unconditional Guarantees (Extra Ordinary Guarantees) 

Perusahaan mengembangkan pelayanan tambahan terhadap pelayanan 

pokoknya, missal dengan merancang garansi tertentu atau memberikan 

pelayanan purna jual yang baik. Garansi atau jaminan istimewa ini 

dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan. 

4. Strategi Penanganan Keluhan Yang Efektif 

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah 

seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas. 

Ada empat aspek penting dalam penanganan keluhan menurut schnoor 

dalam Tjiptono (2002:99), yaitu; 

a. Empathy terhadap pelanggan yang marah 
b. Kecepatan dalam penanganan keluhan 
c. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasahan/keluhan. 
d. Kemudahan pelanggan untuk menghubungi perusahaan 

 
5. Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan 

Fandy Tjiptono (2002:188) ada berbagai upaya untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan, antara lain: 

a. Menyempurnakan produk (jasa) melalui upaya perbaikan 
berkesinambungan dan patok duga (benchmarking) yang 
melibatkan seluruh karyawan perusahaan. 

b. Menerapkan business process reengineering apabila perusahaan 
membutuhkan perubahan dan pembenahan yang bersifat 
fundamental. 

c. Menerapkan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan 
secara berkesinambungan. 
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d. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada manajemen dan 
karyawan. 

e. Sistem penilaian kerja, penghargaan, dan promosi karyawan yang 
didasarkan atas kontribusi kerja mereka (baik individu atau tim) 
dalam upaya meningkatkan kualitas penciptaan customer value dan 
customer satisfaction secara berkelanjutan. 

f. Memebentuk tim-tim kerja lintas fungsional, sehingga diharapkan 
wawasan dan pengalaman karyawan semakin besar, yang pada 
gilirannya dapat meningkatkan kemampuan dalam menangani 
pelanggan. 

g. Memberdayakan karyawan sehingga mereka dapat mengambil 
keputusan tertentu yang berkaitan dengan tugasnya. 

 

2.6. Perpindahan Merek (Brand Switching) 

2.6.1 Definisi Perpindahan Merek 

Menurut Junaidi dalam Dharmmesta (2002) menyatakan: ”Perpindahan 

merek merupakan beralihnya pengkonsumsian konsumen atas suatu produk ke 

produk lainnya.” Banyak penyebab yang mengakibatkan beralihnya konsumen ke 

produk lain, diantaranya adalah: 

1. Berubahnya daya beli konsumen 

2. Berubahnya produk variabel marketing  mix dari suatu produk 

3. Gempuran produk pesaing 

Berbagai penyebab tersebut memungkinkan konsumen untuk mengalihkan 

pembelian dari suatu produk ke produk lainnya. 

Lebih lanjut Junaidi dan Dharmmesta dalam Chandra Inayati (2000:29) 

yaitu: Brand switching merupakan kemampuan perusahaan untuk mengalihkan 

pengkonsumsian suatu produk yang ditawarkan perusahaan.” Berdasrkan 

pendapat tersebut perpindahan merek juga bias dianggap sebagai kemampuan 

perusahaan untuk memperluas pasar, karena dengan perpindahan merek tersebut 
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memungkinkan perusahaan mendapatkan tambahan jumlah konsumen dari 

konsumen perusahaan pesaing. Dalam hal ini memungkinkan juga akan terjadi 

sebaliknya yaitu, konsumen perusahaan akan beralih ke produk pesaing jika 

perusahaan tidak dapat meyakinkan kepada konsumen bahwa produk perusahaan 

merupakan produk yang terbaik diantara produk lainnya. 
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2.7. Konsep Kerangka Penelitian 

Gambar 2.5 

Gambar 2.5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kartu Seluler AXIS 

Kualitas Jasa (X) 
• Performance (X1) 
• Features (X2) 
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• Analisis Regresi berganda 
- Uji F 
- Uji t 

• Koefisien Determinasi  

Hasil 
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2.8. Model Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori yang dijabarkan, dapat ditarik sebuah model 

hipotesis sesuai dengan permasalahan yang ada sebagai berikut: 

Gambar 2.6 
Model Hipotesis 
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  : Pengaruh variabel secara simultan 

  : Pengaruh variabel secara parsial 
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2.9. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

1. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel-

variabel dalam kualitas jasa yang terdiri atas performance (X1), feature 

(X2), conformance (X3), reliability (X4), durability (X5), serviceability 

(X6), perceived quality (X7), aesthethics (X8) terhadap variabel brand 

switching konsumen (Y) kartu seluler AXIS di Kota Malang. 

2. Diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel-

variabel dalam kualitas jasa yang terdiri atas performance (X1), feature 

(X2), conformance (X3), reliability (X4), durability (X5), serviceability 

(X6), perceived quality (X7), aesthethics (X8) terhadap variabel brand 

switching konsumen (Y) kartu seluler AXIS di Kota Malang. 

3. Diduga variabel performance (X1) yang dominan berpengaruh terhadap 

variabel brand switching konsumen kartu seluler AXIS di Kota Malang. 

Berdasar atas penelitian yang dilakukan oleh Rhomadiana Harwiningtyas 

(2008) dengan judul: Analisis perpindahan Konsumen Pada Penyedia Jasa 

Telepon Seluler Dari Provider Lain Menuju Exelcomindo, dengan 

variabel performance adalah variabel dominan, maka diduga pada 

penelitian ini  akan mengasilkan variabel performance sebagai variabel 

dominan yang berpengaruh terhadap perilaku brand switching konsumen 

kartu seluler AXIS. 

 


