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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

Dyah (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Citra Merek (Brand 

Image) Terhadap Loyalitas Konsumen Produk Oli Pelumas Pt Pertamina (Persero) Enduro 4t 

Di Makassar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan berdasarkan uji statistik bahwa variabel 

citra merek yang terdiri dari dimensi citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk secara 

bersama-sama (simultan-uji F) memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel loyalitas 

konsumen. Berdasarkan uji t, citra pembuat berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

(fluktuatif) terhadap loyalitas konsumen, citra pemakai berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas konsumen, dan citra produk berpengaruh positif dan tidak signifikan 

(fluktuatif) terhadap loyalitas konsumen. Dari penelitian ini diperoleh nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,081, hal tersebut berarti bahwa 8,1% variabel loyalitas konsumen dapat dijelaskan 

oleh variabel independennya, yaitu citra pembuat, citra pemakai, dan citra produk, sedangkan 

sisanya sebesar 91,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. 

Heri Haerudin (2010) melakukan penelitian berjudul pengaruh citra merek sepeda 

motor honda terhadap minat beli konsumen Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara Citra Merek (x) dengan Minat Beli Konsumen (y). 

ini terbukti dari hasil perhitungan koefisien korelasi yang berada pada interval 0,60-0,799 

yaitu sebesar 0,778 positif. Untuk pengujian hipotesis bahwa Citra Merek berpengaruh 

terhadap Minat Beli Konsumen, dapat dilihat dari hasil pengujian statistik adalah nilai t 

hitung dari X (Citra merek) sebesar 11,557 dengan nilai signifikan 0.000. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa Citra Merek berpengaruhsignifikan terhadap Minat Beli Konsumen. 

Sedangkan dengan menggunakan Koefisien Determinasi Citra Perusahaan mempunyai 

pengaruh sebesar 60.6% terhadap minat beli konsumen sedangkan 39.4% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

Ernawati (2012) melakukan penelitian berjudul pengaruh citra warung steak terhadap 

loyalitas konsumen dengan kepuasan sebagai variabel mediasi Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Citra warung steak tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen warung steak 

di Surakarta, dengan demikian tidak mendukung hipotesis 1; 

2. Citra warung steak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumenkonsumen warung 

steak di Surakarta, dengan demikian mendukung hipotesis 2; 
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3. Kepuasan konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen warung steak di 

Surakarta, dengan demikian mendukung hipotesis 3; 

4. Kepuasan konsumen memediasi pengaruh citra warung steak terhadap loyalitas konsumen 

warung steak di Surakarta, dengan demikian mendukung hipotesis 4 

 

2.2 Definisi Pembentukan Citra  

Kotler (1995) mendefinisikan citra sebagai jumlah dari keyakinan- keyakinan, gambaran-

gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu obyek. Obyek yang 

dimaksud bisa berupa orang, organisasi, kelompok orang, atau yang lainnya. Menurut Kotler 

(1997), perusahaan yang mempunyai kredibilitas tinggi yang mampu membentuk citra yang 

positif. Pembentukan citra atau image building merupakan kesan atau impresi seseorang 

terhadap sesuatu. Citra merupakan persepsi yang terbentuk dalam benak manusia. 

Pembentukan persepsi manusia menurut K.Sereno & Edward M Bodaken yang terdiri dari 

tiga aktivitas yaitu seleksi, organisasi & intepretasi. Seleksi yang dimaksudkan adalah sensasi 

dan atensi terhadap stimulus (fisik & psikologis) yang ditangkap oleh indra manusia, 

kemudian diorganisasikan atau digabungkan dengan stimulus pengetahuan serta pengalaman 

masa lalu. 

Dalam suatu masyarakat, sering mendengar citra yang baik maupun citra yang buruk. 

Citra yang baik dalam suatu transaksi, merupakan asset yang sangat berharga, karena citra 

mempunyai suatu dampak pada persepsi nasabah dari komunikasi dalam berbagai hal.  

Ada beberapa macam citra yang dikenal dalam aktivitas antara perusahaan dengan 

masyarakat menurut Frank Jefkins diantaranya: 

1) Mirror Image (Citra Bayangan) 

Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi( biasanya adalah 

pemimpinnya) mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. Dalam kalimat 

lain, citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan 

luar, terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekedar 

ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, pengetahuan ataupun 

pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam organisasi itu mengenai pendapat 

atau pandangan pihak-pihak luar. Dalam situasi yang biasa, sering muncul fantasi 

semua orang menyukai. 

 

 



9 
 

2) Current Image (Citra yang Berlaku) 

Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak- pihak 

luar mengenai suatu organisasi. Citra ini sepenuhnya ditentukan oleh banyak-

sedikitnya informasi yang dimiliki oleh mereka yang mempercayainya. 

3) Multiple Image (Citra Majemuk) 

Yaitu adanya image yang bermacam-macam dari publiknya terhadap organisasi 

tertentu yang ditimbulkan oleh mereka yang mewakili organisasi kita dengan tingkah 

laku yang berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan atau asas organisasi. 

4) Corporate Image (Citra Perusahaan) 

Yang dimaksud dengan citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara 

keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan pelayanannya. 

5) Wish Image (Citra yang Di harapkan) 

Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu 

organisasi. Citra yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk sesuatu 

yang relatif baru, ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai 

mengenainya. 

 Citra merupakan penghargaan yang didapat oleh perusahaan karena adanya 

keunggulan keunggulan yang ada pada perusahaan tersebut, seperti kemampuan yang 

dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan terus dapat mengembangkan 

dirinya untuk terus dapat menciptakan hal-hal yang baru lagi bagi pemenuhan 

kebutuhan konsumen (Herbig dan Milewicz, 1993). Perusahaan dapat membangun 

berbagai macam citra, seperti citra kualitas, citra pemasaran, citra inovasi produk, 

dan lain sebagainya. Suatu citra perusahaan akan menurun manakala gagal dalam 

memenuhi apa yang disyaratkan pasar (Herbig, Milewicz dan Golden, 1994). 

Fombrun (1996) dalam Miles dan Covin (2000) berpendapat bahwa citra perusahaan 

adalah pandangan atau persepsi atas perusahaan oleh orang-orang baik yang berada 

di dalam maupun di luar perusahaan. Pemerhati perusahaan adalah customer atau 

pelanggan perusahaan disamping yang lainnya seperti pemilik saham, masyarakat, 

bank dan partner kerja (Miles dan Covin, 2000). Weiss, Anderson dan Mac Innis 

(1999) dalam Cempakasari dan Yoestini (2003) menyatakan bahwa citra perusahaan 

adalah pandangan publik atas suatu perusahaan yang dinilai baik atau tidak yang 

dipandang secara global atas hal-hal seperti keterbukaan, kualitas dan lainnya 

sehingga dapat dikatakan sebagai pandangan atas gerak langkah perusahaan. Citra 

merupakan suatu intangible asset atau good will perusahaan yang memiliki efek 
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positif pada penilaian pasar atas perusahaan. Perusahaan yang mempunyai citra baik 

mampu menimbulkan kepercayaan, keyakinan dan dukungan daripada perusahaan 

yang mempunyai citra buruk (Dowling, 2004). Andreassen (1994) dalam 

penelitiannya mengenai orientasi konsumen mengemukakan bahwa citra adalah 

sebuah faktor yang penting yang saling berhubungan dengan kepuasan konsumen dan 

loyalitas. Sedangkan Selnes (1993) menyatakan bahwa citra diharapkan menjadi 

faktor penting dari loyalitas. Pengalaman langsung mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap citra (Selnes, 1993). Persepsi atas kualitas berkaitan dengan merek yang 

akan dapat semakin kuat apabila konsumen merasakan kualitas yang tinggi dan akan 

menurun apabila konsumen mengalami kualitas yang rendah. Produk atau jasa yang 

rendah kualitasnya akan memberi pengaruh negatif pada sebuah merek. Konsumen 

yang memperoleh pengalaman yang memenuhi harapannya dan merasa puas atas 

pelayanan yang diterimanya akan memiliki sikap positif terhadap sebuah produk. 

Sikap konsumen ini akan menunjukkan proses pembelian di masa yang akan datang 

yaitu dengan melakukan konsumsi ulang atau menceritakan kepada orang lain. Oleh 

Manickas et. al. (1997) dan Ryan (1999) dinyatakan bahwa seluruh bentuk keputusan 

akan memberikan pengaruh positif terhadap citra. Kepuasan dan loyalitas pelanggan 

juga dipengaruhi oleh citra (Yi, 1992). Dan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh 

Fred Selnes (1993), menyatakan bahwa citra merek mempunyai pengaruh positif 

terhadap loyalitas dan citra merek merupakan pemicu dari loyalitas. 

 

2.3 Keputusan Pembelian         

 Proses Pengambilan Keputusan Menurut Engel et.al. (1994), proses pengambilan 

keputusan konsumen terdiri dari lima tahapan yaitu : 

a. Pengenalan kebutuhan : konsumen akan mempersepsikan perbedaan antara keadaan yang 

diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk membangkitkan dan mengaktifkan proses 

keputusan. 

b. Pencarian informasi : konsumen mencari informasi yang disimpan didalam  ingatan 

(pencarian internal) atau mendapatkan informasi yang relevan 

dengan keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal). 

c.Evaluasi alternatif : konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan manfaat yang 

diharapkan dan menyempitkan hingga alternatif yang dipilih. 
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d.Pembelian : konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau pengganti  yang dapat 

diterima. 

e.Pasca pembelian/hasil : konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang  dipilih memenuhi 

kebutuhan dan harapan segera setelah digunakan. 

 

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian  

 Proses keputusan pembelian suatu merek produk tertentu dipengaruhi oleh  banyak 

faktor. Adapun pengaruh yang mendasari perilaku konsumen dalam proses pengambilan 

keputusan pembelian dibagi menjadi tiga kategori : 1) Pengaruh Lingkungan, 2) Perbedaan 

Individual dan 3) Proses Psikologis            

1) Pengaruh Lingkungan 

 Pengaruh lingkungan antara lain budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi,  keluarga dan 

situasi.  Budaya mengacu pada nilai, gagasan, artefak dan simbol simbol lain yang bermakna 

yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran dan evaluasi sebagai 

anggota masyarakat. Kelas sosial adalah pembagian didalam masyarakat yang terdiri dari 

individu individu yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Status kelas  sosial 

kerap menghasilkan bentuk bentuk perilaku konsumen yang berbeda. Beberapa dari 

kontribusi yang paling awal terhadap studi perilaku konsumen menggunakan perbedaan kelas 

sosial sebagai variabel utama dalam menjelaskan perbedaan konsumen. Pengaruh pribadi 

sangat menentukan keputusan pembelian terhadap suatu merek produk tertentu. Konsumen 

yang selektif akan aktif melibatkan diri mereka dalam proses pengambilan keputusan 

pembelian. Hal ini dapat menghindari resiko yang dapat ditimbulkan oleh produk. Jika 

tingkat keterlibatan  tinggi secara pribadi maka konsumen tersebut sebagai pemimpin opini. 

Keluarga mempengaruhi perilaku individu dalam pengambilan keputusan  pembelian karena 

semua individu berasal dari sebuah keluarga. Tiap anggota keluarga memiliki pengaruh pada 

keputusan pembelian. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting 

dalam masyarakat. Situasi merupakan kondisi dimana konsumen mengambil keputusan 

pembelian suatu produk. Pembelian disebabkan situasi dapat dipengaruhi oleh  situasi dapat 

bersifat sementara, berhubungan dengan keadaan psikologis sesorang. 

2) Perbedaan Individual 

  Perbedaan dan pengaruh individu merupakan faktor internal yang 

menggerakkan dan mempengaruhi perilaku. Setiap individu memiliki kepribadian  berbeda 

dan tidak ada manusia yang diciptakan sama, sehingga di dalam perilaku  konsumsi individu 

memiliki pilihan yang berbeda pula. Ada lima hal yang menyebabkan konsumen berbeda : (1) 
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Sumberdaya konsumen, (2) Motivasi dan keterlibatan, (3) Pengetahuan, (4) Sikap dan (5) 

Kepribadian, gaya hidup dan demografi. Sumberdaya konsumen terdiri dari uang, waktu dan 

perhatian (penerimaan dan kemampuan mengolah informasi). Ketiga sumberdaya konsumen  

tersebut dapat mempengaruhi situasi pengambilan keputusan pembelian konsumen. Namun 

tidak semua konsumen memiliki ketiga sumberdaya diatas, sehingga konsumen harus cermat 

mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya. Motivasi perilaku diarahkan pada tujuan yang 

diberi energi dan diaktifkan (adanya suatu dorongan). Kebutuhan kebutuhan yang ada tidak 

cukup kuat untuk  memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. Kebutuhan 

akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. 

Pengetahuan merupakan hasil belajar sebagai informasi yang disimpan di  dalam ingatan. 

Pengetahuan menjelaskan perubahan dalam perilaku suatu individu yang berasal dari 

pengalaman. Pengetahuan seseorang dihasilkan melalui proses yang saling mempengaruhi 

dari dorongan, stimuli, petunjuk, tanggapan dan penguatan. Sikap merupakan hasil dari 

pencarian dan evaluasi informasi yang luas atas berbagai kemungkinan yang membentuk 

suatu sikap terhadap alternatif-alternatif yang dipertimbangkan. Sikap sebagai suatu evaluasi 

menyeluruh yang memungkinkan orang merespon dengan cara menguntungkan dan tidak 

menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif yang diberikan. 

Sikap dikonseptualisasikan sebagai perasaan positif atau negatif terhadap merek dan 

dipandang sebagai hasil penilaian merek bersama dengan kriteria atau atribut evaluasi yang 

penting. Kepribadian, gaya hidup dan demografi merupakan variabel penting  yang 

berhubungan dengan keputusan pembelian. Konsumen akan mengkonsumsi  produk dengan 

citra yang sesuai dengan kepribadian, gaya hidup (cara konsumen menghabiskan uang). 

Demografi memberikan keterangan mengenai sifat dan komposisi pasar.        

3) Proses Psikologis 

  Kebutuhan timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu seperti rasa lapar,  haus dan 

sebagainya. Kebutuhan bersifat psikologis timbul dari keadaan atau kebutuhan untuk diakui, 

harga diri atau kebutuhan untuk diterima di lingkungan (Simamora, 2004). Ada tiga faktor 

dalam proses psikologis : (1) pengolahan informasi, (2) pembelajaran, (3) perubahan sikap 

dan perilaku (Engel et.al.1994). Pengolahan informasi menyampaikan cara–cara dimana 

informasi ditransformasikan, dikurangi, dirinci, disimpan, didapatkan dan digunakan 

kembali. Bagi pemasar pengolahan informasi sangat penting untuk mengetahui  dan 

memahami perilaku konsumen. Pembelajaran merupakan proses dimana pengalaman 

menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap dan atau perilaku. Konsumen akan 

memutuskan untuk mengkonsumsi produk dan merek tertentu berdasarkan pengalaman diri 
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sendiri dan orang lain. Akumulasi pengalaman seseorang selama  hidupnya akan menambah 

pengetahuan serta mempengaruhi sikap terhadap produk yang dikonsumsinya. Perubahan 

sikap dan perilaku mencerminkan pengaruh psikologis dasar yang menjadi subjek dari 

perilaku konsumen. Perubahan sikap dan perilaku dapat dipengaruhi oleh individu, kelompok 

maupun pemasar. 

 

2.4 Pelanggan 

 Pelanggan (Customer) berbeda dengan konsumen (Consumer), seorang dapat 

dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha. Kebiasaan tersebut dapat dibangun 

melalui pembelian berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, apabila dalam jangka waktu 

tertentu tidak melakukan pembelian ulang maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

pelanggan tetapi sebagai seorang pembeli atau konsumen (Musanto, 2004; 128). 

 Harapan pelanggan diyakini mempunyai peranan yang besar dalam evaluasi kualitas 

produk (Barang dan Jasa) dan kepuasan pelanggan. Harapan pelanggan pada dasarnya ada 

hubungan yang erat antara penentuan kualitas dan kepuasaan pelanggan (Tjiptono 1997; 28). 

 Ekspektasi pelanggan atau customer expectation selalu ada karena empat hal: 

Individual Need atau kebutuhan perseorangan menjadi factor yang penting artinya kalau 

pelanggan anda memang sudah punya tuntutan yang tinggi, maka ekspektasinya sudah pasti 

tinggi juga. Word of mouth pelanggan anda bisa punya harapan tertentu karena cerita orang 

lain. Cerita orang lain sering dianggap sebagai referensi. Past experience atau pengalaman 

masa lalu. Orang yang sudah punya pengalaman baik dimasa lalu akan dapat menerima 

pelayanan minimal sama dengan yang dulu, kalau tidak dia akan kecewa. External 

communication atau komunikasi eksternal adalah suatu usaha perusahaan untuk berjanji 

sesuatu kepada pelanggan dalam rangka menarik pelanggan (Kertajaya, 2004; 223). 

 Harapan pelanggan diyakini mempunyai peranan yang besar dalam menentukan 

kualitas produk (barang atau jasa) dan kepuasan pelanggan. Pada dasarnya ada evaluasinya, 

pelanggan akan menggunakan harapannya sebagai standar atau acuan. Dalam konteks 

kepuasan pelanggan, umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang akan diterimanya Zeithaml (dalam Tjiptono, 1995; 28) 

2.5 Harga (Price) 

 Harga  (Price) Harga adalah korbanan untuk mendapatkan sejumlah produk atau jasa.  

Kotler menyatakan bahwa harga adalah sejumlah nilai uang yang bersedia dibayarkan oleh 

konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Strategi bauran harga yang dapat 
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dilakukan suatu perusahaan meliputi strategi penetapan harga, tingkat harga, keseragaman 

harga, serta syarat-syarat pembayaran (Kotler, 2000).Perusahaan harus memutuskan dimana 

akan memposisikan produknya berdasarkan mutu dan harga. Terdapat enam langkah dalam 

menetapkan harga : (1) memilih tujuan penetapan harga, (2) menentukan permintaan, (3) 

memperkirakan biaya, (4) menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing, (5) memilih 

metode penetapan harga, serta (6) memilih harga akhir (Kotler,2000). Harga memiliki dua 

peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan 

peranan informasi (Fandy Tjiptono, 2001). Peranan alokasi dari harga adalah fungsi harga 

dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas 

tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan membelinya. Dengan demikian adanya harga 

dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan kekuatan 

membelinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari 

berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. 

Peranan informasi dari harga adalah fungsi harga dalam "mendidik" konsumen mengenai 

faktor produk, misalnya kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana pembeli 

mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara objektif. Persepsi 

yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi 

(Fandy Tjiptono, 2002) Penyesuaian khusus terhadap harga dapat dilakukan dengan 

penetapan harga berdasarkan nilai yaitu harga menawarkan kombinasi yang tepat dari mutu 

dan jasa yang baik dengan harga yang pantas. Penetapan harga berdasarkan nilai berarti 

merancang ulang merek yang sudah ada untuk menawarkan produk yang lebih bermutu dan 

memiliki nilai merek di mata konsumen pada tingkat harga tertentu atau produk bermutu 

sama dengan harga yang lebih murah. Dari fenomena ini konsumen memperoleh nilai lebih 

dengan memperoleh produk dengan harga yang ekonomis disertai dengan manfaat yang 

besar. Berdasarkan dari bahasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa harga yang dipatok 

secara rasional dan sepadan dengan manfaat produk diberikan dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk. 

 

2.6  Kualitas Produk 

 Kualitas produk merupakan fokus utama dalam perusahaan, kualitas merupakan salah 

satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan 

kepada konsumen yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing. 

Berikut ini definisi kualitas produk dari para pakar utama. Menurut Crosby (1979), kualitas 

produk adalah produk yang sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk 
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memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Menurut 

Juran (1993) kualitas produk adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Menurut Deming (1982), Kualitas produk adalah 

kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar 

memahami apa yang dibutuhkan konsumen. Perusahaan harus benar-benar memahami apa 

yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan. Menurut Felgenbaum 

(1986), kualitas produk adalah suatu produk yang sesuai dengan apa yang diharapkan 

konsumen. Menurut Garvin (1988), kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses, serta lingkungan yang 

mematuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Dengan melihat definisi di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah suatu usaha untuk memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan, di mana suatu produk tersebut memiliki kualitas yang sesuai 

dengan standar kualitas yang telah ditentukan, dan kualitas merupakan kondisi yang selalu 

berubah karena selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah. Kualitas 

mempunyai arti sangat penting dalam keputusan pembelian konsumen. Apabila kualitas 

produk yang dihasilkan baik maka konsumen cenderung melakukan pembelian ulang 

sedangkan bila kualitas produk tidak sesuai dengan yang diharapkan maka konsumen akan 

mengalihkan pembeliannya pada produk sejenis lainnya. Sering kali dibenak konsumen 

sudah terpatri bahwa produk perusahaan tertentu jauh lebih berkualitas daripada produk 

pesaing dan konsumen akan membeli produk yang mereka yakini lebih berkualitas. Meskipun 

konsumen mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kualitas produk, tetapi setidaknya 

konsumen akan memilih produk yang dapat memuaskan kebutuhannya. Konsumen senantiasa 

melakukan penilaian terhadap kinerja suatu produk, hal ini dapat dilihat dari kemampuan 

produk menciptakan kualitas produk dengan segala spesifikasinya sehingga dapat menarik 

minat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Berdasarkan bahasan 

di atas dapat dikatakan bahwa kualitas yang diberikan suatu produk dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang ditawarkan. (Novandri, Made.2010) 

 

2.7   Definisi Kepuasan Pelanggan (konsumen) 

  Kepuasan pelanggan sesudah pembelian tergantung dari kinerja penawaran 

dibandingkan dengan harapannya. Konsumen yang merasa puas dengan produk yang dibeli 

maka akan mengadakan pembelian dan sebaliknya, jika tidak merasa puas maka ia tidak akan 

pembelian ulang pada produk yang sama. Beberapa definisi mengenai kepuasan pelanggan, 

diantaranya adalah  : 
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1. Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil (output) tidak memenuhi harapan. 

2. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(hasil) dengan harapan yang dirasakan oleh konsumen (Kotler, 1994). 

Tjiptono (1997) menyatakan bahwa kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen 

yang diperoleh setalah konsumen melakukan/menikmati sesuatu. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa kepuasan konsumen merupakan perbedaan antara yang diharapkan 

konsumen (nilai harapan) dengan situasi yang diberikan perusahaan didalam usaha memenuhi 

harapan konsumen. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja/hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Untuk menciptakan kepuasan pelanggan, 

perusahaan harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh pelanggan 

yang lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankan pelanggannya. 

Tjiptono (1997), menyatakan bahwa konsumen yang merasakan puas akan 

menyatakan kepuasannya tentang produk/jasa tersebut, konsumen merasa  memiliki keluhan 

terhadap produk/jasa tersebut, adanya keinginan konsumen untuk mengkonsumsi 

barang/produk atau jasa tersebut kembali atu mengkonsumsi barang/jasa tersebut 

berulangkali, serta menyebarluaskan informasi tentang keunggulan barang/jasa tersebut, serta 

selalu berbicara positif tentang produk/barang atau jasa tersebut. 

 Pengertian kepuasan konsumen adalah tingkatan dimana anggapan kinerja (perceived 

performance) produk akan sesuai dengan harapan seorang pembeli. Bila kinerja produk lebih 

rendah dibandingkan dengan harapan pelanggan, maka ia tidak puas. Tetapi bila kinerja 

sesuai dengan harapan atau melebihi harapan pelanggan maka pembelinya akan puas, atau 

sangat gembira (Kotler dan Amstrong, 2001; 10). Menurut Widyaratna (2001; 89) ada dua 

macam kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan: 

1. Kepuasan Fungsional, merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian   

suatu produk. 

2. Kepuasan Psikologikal, merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat 

tak berwujud atas pembelian produk. 

 Kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi pelanggan atas performance produk 

atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan merasa puas apabila harapannya 

terpenuhi atau akan sangat puas jika harapan pelanggan terlampaui (Fandy Tjiptono, 2002). 

Pelanggan yang puas adalah pelanggan yang akan berbagi kepuasan dengan produsen atau 

penyedia jasa. Bahkan Oleh karena itu, baik pelanggan maupun produsen, akan sama-sama 
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diuntungkan apabila kepuasan terjadi. Dengan melihat hubungan ini, jelaslah bahwa 

kepuasan pelanggan haruslah menjadi salah satu tujuan dari setiap perusahaan. 

 Dari beberapa uraian definisi mengenai kepuasan, maka secara umum kepuasan dapat 

diartikan sebagai suatu perbandingan antara layanan atau hasil yang diterima konsumen 

dengan harapan konsumen. Dimana Dimana layanan atau hasil yang diterima itu paling tidak 

harus sama dengan harapan konsumen, atau bahkan melebihinya. 

 

2.8 Pengukur Kepuasan 

  Cara lain untuk melakukan diversifikasi secara konsisten memberikan kualitas jasa 

yang jauh lebih baik daripada pesaing, hal itu dapat tercapai dengan cara memenuhi atau 

bahkan melampaui kualitas jasa yang diharapkan oleh pelanggan. Kualitas jasa sendiri 

dipengaruhi oleh dua variabel yaitu jasa yang dirasakan (perceived service) dan jasa yang 

diharapkan (expected service), bila jasa dirasakan lebih kecil daripada yang diharapkan, maka 

pelanggan menjadi tidak tertarik lagi pada penyedia jasa yang bersangkutan, begitupula 

sebaliknya, maka ada kemungkinan para pelanggan menggunakan penyedia jasa itu lagi. 

Kuncinya adalah menyesuaikan atau bahkan melebihi harapan mutu jasa yang diharapkan 

pelanggan.. 

 

2.9 Tujuan dan Keuntungan Pemasaran 

 Tujuan dari penelitian pemasaran adalah untuk meningkatkan alat-alat dan metode 

guna memperoleh barang-barang dan jasa yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu 

yang tepat, jumlah yang tepat, dengan harga yang tepat (Effendi, 1982). Keuntungan 

pemelitian pemasaran antara lain untuk memberikan informasi dimana perusahaan berdiri 

dalam industry serta meramalkan trend dari industry tersebut (market share), dapat dipakai 

untuk mengadakan penilaian perbaikan terhadap sales manajemen efektif dan membantu 

peningkatan serta perkenalan terhadap produk baru, membantu peningkatan penjualan tapi 

juga harus mampu memotong, mengurangi pengeluaran secara rasional dan berfungsi untuk 

mengetahui produk tersebut diterima konsumen. 

 

2.10 Definisi Jasa 

  Jasa adalah barang yang tidak kelihatan (intangible product) yang dibeli dan dijual 

dipasar melalui suatu transaksi pertukaran yang saling memuaskan, sedang menurut kotler 

(1994) jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak  

kepada pihak lainnya pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 
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apapun. Sedangkan menurut Tjiptono (2002) menyatakan jasa (service) adalah sebagai 

tindakan atau perbuatan yang dapat di tawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang 

pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud) dan tidak menghasilkan kepemilikan 

sesuatu. Penyaluran jasa kebanyakan bersifat langsung dari produsen kepada konsumen. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa merupakan bagian dari integral suatu 

masyarakat. Jasa berperan bagi fungsi baik dan sehatnya suatu ekonomi dan merupakan 

suatu daya yang sangat penting untuk perubahan kearah ekonomi global. 

 

2.11 Klasifikasi Jasa 

Banyak pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan jasa. 

Diantaranya menurut Lupiyoadi (2001) yang menyatakan bahwa: Cara lain untuk 

mengklasifikasikan jasa adalah dengan menggunakan kesamaannya dengan operasi 

manufaktur. Cara ini membagi tiga kelompok : pure service, quasimanufacturing service, dan 

mixed service. Penjelasan lebih lanjut dari klasifikasi jasa seperti yang disebutkan di atas 

adalah sebagai berikut  

1. Pure service 

Merupakan jasa yang tergolong high contact dengan manufaktur. Jasa tukang cukur 

dan ahli bedah misalnya, memberikan perlakuan khusus (unik) dan memberikan 

jasanya pada saat konsumen ada. 

2. Quasimanufacturing service 

Quasimanufacturing service dalam banyak hal mirip dengan manufaktur, karena jasa 

ini termasuk sangat low-contact dan konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses 

produksi jasa. Termasuk dalam jasa tersebut adalah jasa perbankan, asuransi, kantor 

pos dan jasa pengantaran. 

3. Mixed services 

Merupakan kelompok jasa dengan tingkat kontak menengah (moderate contact) yang 

menggabungkan beberapa fitur/sifat pure service dan quasimanufacturing services. 

Termasuk dalam kelompok ini adalah jasa bengkel, toko dry cleaning, jasa ambulan, 

pemadan kebakaran, dan lain-lainnya. 
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2.12 Ciri-ciri Jasa 

   Kotler (1994) menjelaskan bahwa, karakteristik jasa dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Tidak berwujud (Intangible) 

 Suatu jasa mempunyai sifat tidak berwujud tidak dapat dirasakan dan 

dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen karena jasa berbeda dengan barang. Barang 

merupakan suatu objek, alat atau benda, sedangkan jasa adalah suatu perbuatan 

kinerja atau usaha, jika suatu barang dapat dimiliki maka jasa hanya dapat dikonsumsi 

tetapi tidak dapat dimiliki, untuk mengurangi ketidakpastian yang ada, para pelanggan 

umumnya memperhatikan bukti-bukti atau kualitas jasa dari tempat (place), orang 

(people), peralatan (equipment), bahan-bahan komunikasi (communication materials), 

symbol dan harga yang pelanggan lihat. 

b. Tidak dapat dipisahkan (Inseparibility) 

 Suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari bentuknya, apakah sumber itu 

merupakan manusia atau mesin. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang 

bersamaan. Barang umunya diproduksi kemudian dijual lalu dikonsumsi, sedangkan 

jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara 

simultan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam 

pemasaran. Kedua pihak mempengaruhi hasil dari jasa tersebut. 

c. Bervariasi (Variability) 

 Bidang jasa sebenarnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat 

tergantung pada siapa yang menjanjikan, kapan dan dimana disajikan dan bersifat 

variabel dimana banyak variasi bentuk. Kualitas dan jenis tergantung pada siapa, 

kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Para pembeli jasa sangat peduli dengan 

variabilitas yang tinggi dan seringkali pelanggan meminta pendapat orang lain 

sebelum memutuskan untuk memilih. 

d. Tidak tahan lama (Perishability) 

 Jasa tidak dapat disimpan, hal tersebut tidak menjadi masalah bila 

permintaannya tetap karena mudah untuk menyiapkan pelayanan untuk permintaan 

tersebut sebelumnya. 

 

2.13 Definisi dan Sifat Konsumen 

  Konsumen adalah setiap orang yang membeli barang atau jasa untuk langsung 

dipakai, tetapi ada beberapa sikap konsumen yang perlu diketahui antara lain konsumen 
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adalah raja, suka dipuji, suka mencela, bersemangat, sering bimbang, mudah marah, dan 

apatis (Effendy, 1982). 

  Sikap pelanggan (konsumen) dapat dibagi (Effendy, 1982), yaitu : 

a. The Impatient Customer, yaitu seorang pelanggan yang kurang sabar. Pelanggan 

tersebut akan mengeluh dengan pelayanan yang kurang cepat. 

b. The Argumentative Customer, yaitu seorang pelanggan yang datang membeli barang, 

akan tetapi selalu mendebat apa yang dikatan si penjual. 

c. The Talkative Customer, yaitu seorang pelanggan yang banyak bicaranya dan 

kadang-kadang bergurau sendirian sambil berbelanja. 

d. The Decided Customer (positive customer), yaitu seorang pelanggan yang 

mempunyai kepastian terhadap apa yang diinginkan dan sulit sekali merubah 

pendapatnya. 

e. The Resistant Customer, yaitu seiring pelanggan yang selalu ragu menghadapi 

pilihan atau barang. 

f. The Economy Minded Customer, yaitu seorang pelanggan yang mempunyai 

perhitungan ekonomis. 

g. The Sensitive Customer, yaitu seorang pelanggan yang mempunyai perasaan halus 

atau sensitif. Pelanggan tersebut malu-malu bertanya dan berhati-hati dalam membeli. 

h. The Irritable Customer, yaitu seorang pelanggan yang suka marah kalau si penjual 

kebetulan tak sesuai pengamblan barang. 

i. The Unhurried Customer, yaitu seorang pelanggan yang selalu berhati-hati dalam 

pembelian. Pelanggan tersebut akan membeli barang yang tepat dan cukup 

memuaskannya. 

j. The Suspicious Customer, yaitu pelanggan yang selalu berprasangka. Pelanggan 

seakan-akan berpendapat bahwa si penjual akan menipunya. 

k. The Nervous Customer, yaitu pelanggan yang sering gugup, gelisah, tak senang, 

ingin cepat dan tepat apa yang diinginkan, kadang-kadang bertindak kasar. 

l. The Hurried Customer, yaitu pelanggan yang terburu-buru. 

m. The Snobbish Customer, yaitu pelanggan yang mengindahkan golongan atau saja dan 

tidak mau bergaul dengan golongan bawah. 

 


