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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pada sub bab ini, akan diuraikan mengenai landasan teori penelitian yang 

berguna sebagai dasar dalam pemikiran ketika melakukan pembahasan tentang 

masalah yang diteliti dan untuk mendasari analisis yang akan digunakan pada bab 

selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep dan teori tersebut 

dapat dijadikan sebagai perumusan hipotesis dan penyusunan instrument 

penelitian dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian. 

2.1.1 Pengertian Manajemen  

Manajemen saat ini semakin dibutuhkan oleh suatu organisasi atau 

perusahaan karena persaingan bisnis yang semakin meningkat, dimana 

manajemen secara istilah memiliki arti mengatur atau mengendalikan yang akan 

berperan penting dalam keberhasilan kegiatan suatu organisasi atau perusahaan 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya berikut akan 

dijelaskan beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan para ahli” 

Menurut Amirullah (2015:10) bahwa manajemen adalah seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari 

pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.  Lain 

halnya menurut Buchari Alma (2016:10) manajemen adalah ilmu dan seni 
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mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”.  

Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012:44) manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian 

upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi 

untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli di atas, peneliti sampai 

pada pemahaman bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari 

tentang proses mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pada suatu perusahaan untuk 

memudahkan dalam menjalankan kegiatan manajemennya, maka manajemen 

dibagi menjadi empat fungsional atau bidang-bidang yang terdiri dari manejemen 

pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan 

manajemen operasi. Berikut adalah pengertian dari keempat fungsional 

manajemen menurut Hasibuan (2016:23):  

1. Manajemen pemasaran  

Masalah-masalah pokok yang diatur dalam manajemen pemasaran ini lebih 

dititikberatkan tentang cara penjualan barang, jasa, pendistribusian, promosi 

produksi sehingga konsumen merasa tertarik untuk mengkonsumsinya. Jadi, 

mengatur bagaimana supaya barang dan jasa dapat terjua; seoptimal mungkin 

dan dengan mendapat laba yang banyak.  

2. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)  



27 
 

 
 
 

 

Pembahasan difokuskan pada unsur manusia pekerja. Manajemen sumber 

daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja, agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan.  

3. Manajemen keuangan  

Pembahasan lebih dititikberatkan bagaimana menarik modal yang cost of 

money-nya relatif rendah dan bagaimana memanfaatkan uang supaya lebih 

berdaya guna dan berhasil untuk mencapai tujuan. Tugasnya yaitu bagaimana 

mengelola atau mengatur uang supaya mendapat keuntungan yang wajar.  

4. Manajemen operasi  

Hal-hal pokok yang dibahas dalam manajemen produksi ini meliputi masalah 

penentuan atau penggunaan mesin-mesin, alat-alat, layout peralatan supaya 

kualitasnya relatif baik.  

Berdasarkan pengelompokkan fungsional manajemen yang telah 

dijelaskan, dari keempat fungsional manajemen tersebut maka peneliti akan 

memaparkan lebih lanjut megenai pemasaran dan manajemen yang menjadi 

middle theory dalam penelitian ini.  

 

2.1.1.1 Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada berada 

dalam proses manajemen yang menjadi patokan bagi manajer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut adalah fungsi-fungsi 

manajemen menurut Tjiptono (2015:2), yaitu : 

1. Fungsi perencanaan 
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Pengertian perencanaan adalah proses penentuan tindakan perushaan untuk 

membuat berbagai rencana agar mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

2. Fungsi penggorganisasian. 

Pengertian penggorganisasian adalah salah satu kegiatan pengaturan 

organisasi untuk melaksanakan tujuan yang telah ditentukan untuk dicapai 

dengan tugas yang diberikan kepada individu atau organisasi agar tercipta 

mekanisme untuk menjalankan rencana 

3. Fungsi pengarahan. 

Pengertian pengarahan adalah suatu fungsi petunjuk untuk menggerakan, 

memotivasi dan pemberian perintah agar efektifitas dan efisien kerja dapat 

maksimal dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan 

sebagainya. 

4. Fungsi pengendalian 

Pengertian pengendalian adalah sesuatu fungsi aktifitas menilai kinerja 

apakah sudah benar melaksanakan pekerjaan berdasarkan standar yang di 

buat dan apabila terjadi penyimpangan dapat diperbaiki. 

2.1.2    Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan manajemen yang biasanya 

dilakukan oleh para pembisnis atau pengusaha untuk mempertahankan usaha yang 

mereka miliki. Kegiatan pemasaran dilakukan agar usaha mereka berkembang dan 

juga bisa mendapatkan keuntungan. 

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi 

pemasaran. Menurut Abdullah Thamrin dan Francis Tantri (2016:2) mengatakan 
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bahwa pengertian pemasaran adalah “Suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

di rancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik 

kepada para konsumen saat ini maupun kosumen potensial”. 

Berbeda halnya dengan AMA ( American Marketing  Associating ) dalam 

Kotler dan Keller (2016:27) mendefinisikan pemasaran yaitu “Marketing is the 

activity, set of institutions, and process for creating, communicating, delivering, 

and exchanging offering thet have value for customers,clients, and society at 

large”.  

Pengertian tersebut diperkuat oleh Kotler dan Amstrong (2016:29) 

menyatakan definisi pemasaran sebagai berikut, “marketing as the process by 

which companies engage custimers, build strong customer relationships, and 

create customer value in order to capture value from customers in return”. 

Berdasarakan beberapa definisi menurut para ahli diatas, maka dapat 

disipulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses untuk mencapai sasaran dengan 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses transaksi barang 

atau jasa untuk memperoleh keuntungan dengan berbagai cara seperti menentukan 

harga, Melakukan promosi, serta memberikan kepuasan  kepada konsumen. 

2.1.3 Pengertian Manajemen  Pemasaran 

Agar pelaksanaan kegiatan pemasaran dapat dilakukan dengan baik, maka 

diperlukan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian. Proses tersebut merupakan fungsi dari manajemen sehingga dalam 
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proses dan kegiatan pemasaran, perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen.  

Manajemen pemasaran terjadi ketika satu pihak dalam sebuah pertukaran 

potensial berpikir tentang cara-cara untuk mencapai respon yang diinginkan oleh 

pihak lain. Tujuan perusahaan akan tercapai apabila dalam menjalankan usahanya 

dijalani bersamaan dengan pelaksanaan pemasaran yang baik. Karena dengan kita 

melakukan dan melaksanakan manajemen pemasaran dengan baik maka kita akan 

dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mencapai 

tujuan perusahaan. Berikut adalah pengertian pemasaran menurut para ahli:  

Suparyanto dan Rosad (2015:1) managemen pemasaran adalah proses 

menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengelola program-program yang 

mencakup konsepan, penetapan harga, promosi dan distribusi dari produk, jasa 

dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Kotler dan Keller (2016:27), pemasaran adalah proses sosial dimana 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui penciptaan, penawaran, dan freering, dan bebas bertukar produk dan jasa 

dari nilai dengan lain. 

 American Marketing Society dalam buku Kotler dan Keller (2016:27) 

menyatakan bahwa : “Manajemen pemasaran adalah segala sesuatu yang perlu 

ada perencanaan terlebih dahulu agar segala sesuatu sesuai dengan yang 

diinginkan oleh konsumen yang kemudian akan menimbulkan suatu pemasaran”.  
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Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting, 

karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk melakukan 

perkembangan terhadap perusahaan dan untuk pencapaian tujuan perusahaan 

dalam memperoleh laba. Pemasaran berusaha mengidentifikasi kebutuhan dan 

keinginan konsumen pasar sasarannya serta bagaimana memuaskan mereka 

melalui proses pertukaran dengan tetap memperhatikan semua pihak dan tujuan 

terkait dengan kepentingan perusahaan. 

2.1.4 Pengertian Bauran pemasaran 

Bauran pemasaran merupakan bagian dari konsep pemasaran yang 

mempunyai peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Bauran pemasaran adalah unsur atau 

elemen internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah perusahaan. 

Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep yang telah dikembangkan dalam 

pemasaran. Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang 

dapat dikontrol perusahaan untuk dapat memuaskan pelanggan sasaran, oleh 

sebab itu, setiap perusahaan harus memulai menyiapkan perencanaan bauran 

pemasaran yang rinci. Dalam pemasaran terdapat strategi pemasaran yang disebut 

bauran pemasaran (marketing mix) yang memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi konsumen agar dapat membeli suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

Pengertian menurut Sofjan Assauri (2013:75) menyatakan bahwa bauran 

pemasaran adalah kombinasi variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran, 
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yaitu variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi 

reaksi para pembeli atau pengunjung. 

Definisi bauran pemasaran menurut Buchari Alma (2014:205) 

mendefinisikan bahwa: “Bauran pemasaran adalah strategi mencakup kegiatan 

pemasaran, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang 

memuaskan yang terdiri atas 4P yaitu product, price, place dan promotion.”  

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (2014:76) mendefinisikan bahwa 

bauran pemasaran sebagai berikut: “Marketing mix is the set of tactical marketing 

tools that the firm blends to produce the response it wants in the target market” 

Definisi tersebut menyatakan bahwa. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat 

pemasaran taktis diperusahaan memadukan dua menghasilkan respon yang 

diinginkan pasar sasaran”. 

Berdasarkan beberapa defenisi di atas penulis sampai pada pemahaman 

bahwa bauran pemasaran merupakan setrategi pemasaran dalam suatu perusahaan, 

dimana perusahaan mampu mengendalikan agar dapat mempengaruhi respon 

pasar sasaran. Program pemasaran yang efektif memadukan semua elemen bauran 

pemasaran ke dalam suatu program pemasaran terintegrasi yang dirancang untuk 

mencapai tujuan pemasaran perusahaan dengan menghantarkan nilai bagi 

konsumen. Bauran terdiri dari empat elemen, yaitu produk (product), harga   

(price), tempat (place) dan promosi (promotion). Sementara itu untuk 

pemasaranjasa perlu bauran pemasaran yang diperluas dengan penambahan tiga 

elemen yaitu orang (people), proses (process) dan bukti fisik (physical evidence). 

Berikut adalah elemen-elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang 
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dijelaskan oleh Rambat Lupiyoadi (2013:92) ada tujuh variabel dalam kegiatan 

bauran pemasaran yaitu: 

1. Produk (product) 

Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh 

seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. 

Keberadaan produk dapat dikatakan sebagai titik sentral dari kegiatan marketing. 

Karna semua kegiatan dari unsur-unsur bauran pemasaran lainnya berawal dan 

berpatokan dari produk yang dihasilkan. Produk disini biasanya berupa yang 

berwujud maupun tidak berwujud yang dapat di tawarka kepada pelanggan 

potensial untuk memenui kebutuhan dan keinginan tertentu. Dan perlu 

diperhatikan juga dalam produk konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk 

saja, tetapi membeli manfaat dan nilai dari produk tersebut. 

2. Harga (price) 

Bauran harga berkaitan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat  

harga, struktur diskon, syarat pembayaran dan tingkat diskriminasi harga diantara 

kelompok pelanggan. Harga menggambarkan besarnya nominal yang harus 

dikeluarkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang di inginkan. 

3. Tempat (place) 

Manajemen berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk 

menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan tersedia bagi 

konsumen pada waktu dan tempat yang tepat dimanapun konsumen berada. Oleh 

karna itu, dalam penetapan saluran distribusi, produsen hendaknya 
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memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam bauran distribusi yang terdiri dari 

sisitem saluran, daya jangkau, lokasi, persediaan, dan transportasi. 

4. Promosi (promotion) 

Promosi merupakan segela kegiatan yang dilakukan oleh prusahaan untuk 

mengkomunikasikan produk yang dihasilkannya, baik kepada konsumen sasaran 

maupun kepada prantara, dengan maksud menyampaikan informasi yang bersifat 

memberitahu, membujuk atau meningkatkan kembali segala sesuatu mengenai 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam promosi tercapai kebijakan 

mengenai iklan (advertising), promosi penjualan (sales promotion) penjualan 

pribadi (personal selling), (events and experience), interactive marketing, 

pemasaran langsung (direct marketing), mulut kemulut (word of mouth) dan 

hubungan masyarakat (public relation). 

5. Orang (people) 

Merupakan semua pelaku yang memainkan peran dalam penyajian jasa 

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari people 

adalah pegawai perusahaan, konsumen dan konsumen lain dalam  lingkungan 

jasa. Elemen people ini memeiliki dua aspek yaitu service people dan customer. 

6. Proses (process) 

Semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas yang digunakan 

untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya bisnis 

dalam manajemen dan melakukan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumennya. 

7. Bukti fisik (phisical evidence) 
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Merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk dan atau jasa yang 

ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk didalam fasilitas atau bukti fisik, 

peralatan, perlengkapan, logo, warna dan bauran-bauran lainnya yang disatukan 

dengan service yang diberikan. 

2.1.5 Pengertian Promosi 

  Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran (marketing 

mix) yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam memasarkan produk aaupun 

jasa. Promosi memegang peranan penting dalam menghubungkan jarak antara 

produsen dengan konsumen. Kegiatan promosi ini tidak bisa dilakukan secara 

sembarangan karen adapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dalam 

jangka panjang. 

menurut Tjiptono (2015:387) “promosi merupakan elemen bauran 

pemasaran yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan 

mengingatkan kembali kepada konsumen akan merek dan produk perusahaan”. 

Kotler dan Armstrong (2015:77) mengemukakan bahwa “Promotion means 

activities that communicate the merits of the product and persuade target 

customers to buy it.” Sama dengan pendapat Buchari Alma (2016:179) bahwa 

promosi adalah sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa.  

Pengertian lain menurut Harman Malau (2017:103) bahwa: “promosi adalah 

bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur 
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untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan 

jumlah yang dibeli pelanggan serta membuat konsumen puas sehingga melakukan 

pembelian kembali”. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa promosi 

adalah suatu kegiatan di bidang pemasaran yang merupakan komunikasi yang 

dilaksanakan perusahaan kepada calon konsumen dengan tujuan membujuk 

konsumen agar membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.  

2.1.5.1 Tujuan Promosi 

Perusahaan atau organisasi melakukan kegiatan promosi agar produk atau 

jasanya dapat dikenal dan diingat oleh konsumen. Menurut Tjiptono (2015:387), 

pada umumnya kegiatan promosi harus mendasarkan kepada tujuan sebagai 

berikut:  

1. Menginformasikan Kegiatan promosi bertujuan untuk berusaha 

menginformasikan konsumen akan merek atau produk tertentu baik itu 

produk maupun merek baru atau produk dan merek yang lama tapi belum 

luas terdengar oleh konsumen.  

2. Membujuk Kegiatan promosi yang bersifat membujuk dan mendorong 

konsumen untuk melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan. 

Perusahaan lebih mengutamakan penciptaan kesan positif kepada konsumen 

agar promosi dapat berpengaruh terhadap perlaku pembeli dalam waktu 

lama.  
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3. Mengingatkan Kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan ini dilakukan 

untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan 

mempertahankan pembeli yang akan melakukan transaksi pembelian secara 

terus-menerus. 

2.1.5.2 Bauran Promosi  

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller yang dialih  

bahasakan oleh Bob Sabran (2016:582) bahwa bauran promosi memiliki bauran 

sebagai berikut:  

1. Periklanan (Advertising) Iklan adalah promosi barang, jasa, perusahaan dan 

ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor. Pemasaran melihat iklan 

sebagai bagian dari strategi promosi keseluruhan. Media iklan berupa media 

cetak seperti koran, pamflet, brosur, leaflet, spanduk, baligo. Media iklan 

berupa elektronik seperti televisi, radio.  

2. Promosi penjualan (Sales promotion) adalah bentuk persuasi langsung 

melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang 

pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang 

dibeli pelanggan. Melalui promosi penjualan perusahaan dapat menarik 

pelanggan baru, mempengaruhi untuk mencoba produk baru, mendorong 

pelanggan membeli lebih banyak, memberi hadiah atau penghargaan 

kepada konsumen lama menghindarinya lari ke merek lain, 

mempopulerkan merek atau meningkatkan loyalitas, meningkatkan impulse 

buying (pembelian tanpa rencana). Beberapa cara promosi penjualan yaitu 
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memberi sampel gratis, kupon, rabat, diskon, premi, kontes, trading stamp, 

demonstrasi, bonus, hadiah.  

3. Acara dan pengalaman (Event and experience) Event Sponsorship 

merupakan suatu kegiatan perusahaan yang dapat menjadikan nama 

perusahaan diingat dan dapat meningkatkan image perusahaan. Event 

Sponsorship diselenggarakan oleh perusahaan dengan tujuan agar namanya 

menjadi lebih terkenal dan mendapat image yang baik dari masyarakat. 

Contoh dari Event Sponsorship seperti mensponsori acara olahraga, 

kesenian, hiburan.  

4. Hubungan masyarakat (Public relation) adalah sebuah proses atau aktivitas 

yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar 

organisasi. Public relation artinya menciptakan “good relation” dengan 

publik, agar masyarakat memiliki image yang baik terhadap perusahaan. 

Contoh dari public relation adalah konferensi pers melalui media massa dan 

customer.  

5. Interactive Marketing adalah program yang dirancang untuk melibatkan 

pelanggan atau prospek dan langsung atau tidak langsung mengingatkan 

kesadaran, meningkatkan citra, atau menimbulkan penjualan produk atau 

jasa 

6. Word of mounth (mulut ke mulut) Pemasaran dari mulut ke mulut, tertulis 

atau komunikasi elektronik yang berhubungan dengan manfaat atau 

pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. 
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7. Pemasaran langsung (Direct marketing) Penggunaan surat, telepon, fax, e-

mail atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan meminta 

respon atau dialog dari pelanggan tertentu.  

8. Penjualan pribadi (Personal selling) Personal Selling atau penjualan pribadi 

merupakan interaksi langsung dengan satu calon pembeli atau lebih guna 

melakukan presentasi, menjawab pertanyaan dan menerima pesanan. 

Penjualan personal adalah alat yang paling efektif dalam membangun 

preferensi, keyakinan dan tindakan pembeli.  

2.1.6  Pengertian personal selling  

Menurut Kotler dan Amstrong (2008:182) personal selling adalah  

penjualan yang terdiri atas hubungan interpribadi dengan pelanggan maupun calon 

pelanggan agar dapat menciptakan penjualan serta menjaga hubungan dengan    

pelanggan. 

Sedangkan menurut M. C. Cant & C. H. Van Heerden (2008:3) Penjualan 

pribadi dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi orang-ke-orang antara 

tenaga penjualan dan calon pelanggan di mana penjual mengetahui tentang 

kebutuhan pelanggan dan berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan 

menawarkan kesempatan kepada pelanggan prospektif untuk membeli sesuatu 

yang bernilai, seperti barang atau jasa. Definisi ini merujuk pada gagasan bahwa 

pelanggan harus puas. Tidak ada yang membeli produk atau layanan untuk dirinya 

sendiri, tetapi hanya untuk kepuasan yang diberikannya. Peran tenaga penjualan 

adalah untuk mengomunikasikan kepuasan-kepuasan itu, dan meyakinkan 

pelanggan tentang keuntungan memiliki produk itu. Penjualan ada disana sebagai 
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medium manusia dan alat komunikasi pemasaran terbaik untuk membangun 

hubungan agar saling menguntungkan jangka panjang kedua belah pihak. 

         komunikasi antar pribadi dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon 

atau bahkan melalui tautan komputer interaktif. Oleh karena itu penjualan pribadi 

dianggap sebagai dialog orang-ke-orang antara pelanggan dan tenaga penjualan. 

tenaga penjualan harus mengingatkan, memberi informasi atau membujuk (atau 

ketiganya) ketika mereka menemukan kebutuhan pelanggan, serta membangun 

hubungan. 

2.1.6.1 Indikaator  Personal Selling 

 Menurut Kotler & Armstrong (2008:200), untuk mengukur variabel 

personal selling, digunakan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Penampilan wiraniaga baik 

2. Wiraniaga menguasai informasi perusahaan 

3. Kemampuan wiraniaga dalam menjelaskan produk bagi pelanggan 

4. MemuaskanWiraniaga dapat mengidentifikasi konsumen baru atau 

konsumen lama dengan baik 

2.1.6.2 Tujuan Personal Selling 

 Menurut  Boyd dalam Endiwanto (2015:13) tujuan Personal selling yaitu : 

1. Memenangkan penerimaan produk baru, Aktivitas yang dibutuhkan 

a. Perwakilan penjualan membangun kesadaran dan mendorong permintaan 

untuk produk atau jasa baru diantara pelanggan yang ada atau potensial.  
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b. Kondisi yang cocok:Perusahaan menerapkan strategi prospector, calon 

pelanggan besar dalam ukuran dan kecil dalam jumlah, sumber daya 

promosi terbatas; perusahaan menerapkan strategi distribusi dorong.  

2. Pengembangan pelanggan, baru Aktivitas yang dibutuhkan: Perwakilan 

penjualan menemukan dan melayani pelanggan baru dan atau menembangkan 

distribusi untuk produk dan jasa bisnis.  

3. Mempertahankan loyalitas pelanggan, Aktivitas yang dibutuhkan: Perwakilan 

penjualan bekerja untuk meningkatkan nilai yang disampaikan kepada 

pelanggan dengan memberi saran atau pelatihan atau penggunaan produk, 

menyampaikan pesanan, dan melengkapi jasa produk.  

4. Pelayanan teknis untuk melengkapi penjualan, Aktivitas yang dibutuhkan: 

Perwakilan penjualan bekerja untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan 

dengan membantu memadukan produk dan jasa dengan peralatan atau operasi 

pelanggan yang lain dengan memberikan desain, instalasi, dan latihan.  

5. Mengkomunikasikan informasi produk, Aktivitas yang dibutuhkan: 

Perwakilan penjualan bekerja untuk meningkatkan pemahaman ciri-ciri dan 

aplikasi produk sebagai dasar untuk penjualan masa depan yang mungkin dan 

untuk mendidik orang-orang yang mungkin mempengaruhi keputusan 

pembelian akhir.  

6. Mendapatkan informasi, Aktivitas yang dibutuhkan: Perwakilan penjualan 

memberi laporan tindakan pesaing, permintaan masalah pelanggan, dan 

kondisi pasar yang lain serta melakukan riset pemasaran atau aktivitas 

intelijen. 
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2.1.7    Physical evidence 

Kepuasan dari konsumen disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya 

adalah bukti fisik. Faktor ini dapat memberikan suasana yang nyaman dan 

mendukung sesuai dengan harapan dari konsumen serta menumbuhkan citra 

perusahaan. Definisi menurut Zeithaml dan Bitner yang dialih bahasakan oleh 

Ratih Hurriyanti (2013:76) “Physical evidence is the environment in which the 

service is delivered and where the firm and customer interact and any tangible 

components that facilitate performance of communication of the service”. bukti 

fisik adalah lingkungan fisik di mana jasa tersebut disampaikan dan di mana 

perusahaan dan pelanggan berinteraksi, dan setiap komponen tangible 

memfasilitasi penampilan komunikasi jasa tersebut.  

Lain halnya menurut Parasuraman dalam Rambat Lupioadi dan A. Hamdani 

 (2015:182) mendefinisikan physical evidence adalah: “Kemampuan suatu 

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat 

diandalkan, keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi jasa. “ 

 Berdasarkan definisi tersebut, penulis sampai pada pemahaman bahwa 

physical evidence merupakan elemen substantif dalam konsep jasa. Oleh karena 

itu para pemasar jasa semestinya terlibat dalam proses desain, perencanaan dan 

pengawasan bukti fisik. Sarana fisik ini merupakan suatu hal  yang secara nyata 

turut mempengaruhi keputusan dan kepuasan pelanggan untuk membeli dan 

menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan.  
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 Unsur-unsur yang termasuk didalam sarana fisik antara lain lingkungan 

fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan 

barang-barang lainya yang disatukan dengan service. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Lupiyoadi, (2013 : 204) yang memberikan batasan bahwa perusahaan 

melalui tenaga pemasaranya menggunakan tugas cara dalam mengelola bukti fisik 

yang strategis yaitu sebagai berikut: 

1. A attention-Creating Medium. 

Perusahan jasa melakukan differensiasi dengan pesaing dan membuat sarana 

fisik semenarik mungkin untuk menjaring pelanggan dari target pasarnya.  

2. As a message-creating medium 

Menggunakan simbol atau isyarat untuk mengkomunikasikan secara intensif 

kepada audiens mengenai ke khususan kulaitas dari produk jasa 

3. An effect-crating medium 

Baju seragam yang berwarna, bercorak, suara dan desain untuk mencipakan 

sesuatu yang lain dari produk jasa yang ditawarkan. 

 Lupiyoadi, Rambat & Hamdanai (2013:71) menyatakan bahwa bukti 

fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung berinteraksi 

dengan pelanggan. Ada dua jenis bukti fisik menurut Lupiyoadi daintaranya 

adalah: 

1. Bukti penting (essential evidenece) 

Merupakan keputusan-keputusan yang dibuat toleh pemberi jasa mengenai 

desain dan tata letak dari gedung, ruang dan lain-lain 

2. Bukti pendukung (peripheral evidence) 
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Merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti apa-apa. 

Bukti fisik membantu memposisikan perusahaanya di pasar dan memberikan 

dukungan nyata apalagi yang berhubungan dengan lokasi. Didalam konteks 

jasa, bukti fisik merupakan suatu lingkungan di mana pelanggan dapat 

berinteraksi dan didalamnya terdapat komponen-kmponen tangibel (berwujud) 

yang mendukung kinerja komunikasi dan jasa tersebut. Dalam proses 

penyampaian harus memperlihatkan gaya bangunan yaitu kesesuiaan antara 

segi estetika dan fungsional sebagai lembaga serta fasilitas penunjang 

 Berdasarkan teori teori tersebut, peneliti sampai pada pemahaman bahwa 

bukti fisik (physical evidence) merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan ekstensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain-lain), perlengkapan 

dan peralatan yang digunakan (teknologi) serta penampilan pegawai.  

2.1.7.1 Indikator Physical Evidence 

Bukti fisik mempunyai beberapa indikator menurut Zeithaml dan Bitner 

dalam Wijaya (2013:116) yang dibagi menjadi lima kategori diantaranya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perancangan fasilitas (Facility Design) 

Meliputi lokasi ruangan dan tata letak fasilitas. 

2. Peralatan (Equipment) 
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Perangkat yang digunakaan untuk pencapai kualitas jasa yang meliputi 

peralatan kantor, mesin dan perangkatnya. 

3. Petunjuk (Signage) 

Merupakan gambar visual untuk menyajikan informasi kepada umum. Seperti 

petunjuk arah untuk ke ruangan atau toilet. 

4. Seragam (Employee Dress) 

Pakaian standar yang rapih serta atribut lengkap yang digunakan oleh 

karyawan yang sedang beraktivatas. 

5. Bentuk berwujud lainya (Other Tangible) 

Dapat berwujud kartu nama, brosur yang ditujukan untuk memberikan 

informasi kepada pelanggan. 

2.1.8 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

 Keberhasilan sebuah perusahaan bisa dilihat dari kepuasan yang di rasakan 

pelanggan terhadap produk yang ditawarkan, dengan melihat kepuasan pelanggan 

perusahaan bisa mengetahui apakah kinerja dari perusahaan sendiri sudah baik 

dan sesuai harapan ataukah masih perlu ditingkatkan. Menurut Fandy Tjiptono 

(2015: 200) kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (hasil) 

suatu produk dengan harapan-harapanya. 

 Sedangkan menurut Kotler & Keller (2016:150), mengemukakan bahwa: 

“Satisfaction is a person’s feelings of pleasure or dissapointment that result from 

comparing a product’s perceived performance or outcome to expectations. If the 

performance falls short of  expectations, the outcome is dissatisfied. If it matches 
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expectations, the customer is satisfied or delighted”Artinya kepuasan merupakan 

perasaan puas atau kecewa seseorang yang dihasil kan dari perbandingan 

performa produk atau hasil dengan ekspektasi. Jika performanya kurang dari 

ekspektasi maka konsumenakan kecewa dan jika sesuai dengan ekspektasi 

konsumen akan merasa puas diartikan sebagai upaya dalam pemenuhan sesuatu 

atau membuat sesuatu memadai.  

Menurut Richadrd L oliver dalam Mikael Hang (2017:130) kepuasan 

pelanggan merupakan suatu proses respon terhadap kebutuhan konsumen. 

kepuasan pelanggan digunakan untuk menilai suatu produk hingga layanan, 

hubungan dengan apa yang diharapkan dengan realisasinya . 

       Beberapa definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah perasaan senang atau kecewa dari konsumen setelah membandingkan 

antara harapan terhadap suatu produk dengan performa dari produk itu sendiri. 

2.1.8.1 Pengukuran Tingkat Kepuasan pelanggan 

    Kepuasan pelanggan pada hakikatnya hanya bisa dirasakan oleh pelanggan 

itu sendiri maka untuk dapat mengetahui pelanggan itu puas atau tidaknya 

dibutuhkan pengukuran yang akurat dan jelas. Metode pengukuran kepuasan 

pelanggan menurut Fandy Tjiptono (2015:367) sebagai berikut: 

1. Sisitem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (consumers-orientatedi) 

wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang 
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digunakan bisa berupa kotak saran, kartu komentar, saluran telepon khusus 

bebas pulsa, website, facebook, dan lain-lain. Informasi- informasi yang 

diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan 

yang berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkan untuk bereaksi 

tanggap, cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Akan tetapi 

karena metode ini bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran    

lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. 

2. Ghost Shopping (mystery shopping) 

Dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shoppers untuk berperan 

pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing, mereka diminta melaporkan 

berbagai temuan penting berdasarkan pengalamannya mengenai kekuatan dan 

kelemahan jasa perusahaan dibandingkan para pesaing. Selain itu mereka 

juga dapat mengobservasi cara perusahaan dan pesaingnya melayani 

permintaan spesifik pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan 

menangani setiap masalah/keluhan pelanggan. 

3. Lost Costumers Analysis (Analisis kehilangan Pelanggan ) 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau telah beralih pemasok, agar dapat memahami mengapa hal itu 

terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan atau 

penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 

tetapi pemantauan customer loss rate juga penting, dimana peningkatan 

customer loss rate menunjukan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 
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pelanggannya. Kesulitan penearapan metode ini adalah pada mengidentifikasi 

dan mengkontak mantan pelanggan yang bersedia memberikan masukan dan 

evaluasi terhadap kinerja perusahaan. 

4. Survey Kepuasan Pelanggan 

Sebagian besar riset mengenai kepuasan pealnggan dilakukan dengan 

menggunakan metode survey, baik survey melalui telepon, e-mail, website, 

dan wawancara langsung. Melalui survey, perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka. Ketika 

pelanggan merasa puas, besar kemungkinan mereka akan kembali lagi dan 

melakukan pembelian yang lain bahkan akan merekomendasikan kepada 

teman atau kerabat. Kepuasan akan meningkat apabila perusahaan mampu 

memahami tuntutan, harapan dan mewujudkan nilai pelanggan. Bila mereka 

merasakan performa produk atau jasa melebihi ekspektasinya, berarti mereka 

akan merasa puas, begitupun sebaliknya jika pelanggan tidak dapat 

merasakan performa dari produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan sesuai 

dengan ekspektasinya, maka mereka akan merasa kurang puas. 

2.1.8.2 Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran kepuasan dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran 

terhadap variabel – variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Menurut 

Buchori Alma dalam Didin Fatihudin (2015:214) terdapat lima variabel yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, yaitu : 

1. Tangible 
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Penampilan fisik seperti gedung, kerapihan, kebersihan, kenyamanan ruangan 

kelengkapan fasilitas dan penampilan karyawan. 

2. Reability 

Akurasi informasi, penanganan konsumen, kemudahan pemesanan, 

penyediaan layanan sesuai perjanjian, penanganan masalah konsumen, dan 

penyediaan pelayanan tepat waktu. 

3. Responsiveness 

Kesigapan karyawan dalam melayani konsumen,kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi, tim kerja yang baik, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi, penanganan keluhan pelaggan, siap sedia menanggapi 

pertanyaan konsumen, penyampaian informasi pada saat pelayanan, 

pemberian layanan ekstra, dan kemauan membantu pelanggan. 

4. Assurance 

Pengetahuan karyawan terhadap produk secara tepat, pelayanan yang adil 

pada pelanggan, kualitas keramah tamahan, keterampilan dalam memberikan 

informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan terhadap produk atau  

jasa yang ditawarkan, dan menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan. 

5. Empathy 

Kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha untuk memahami keinginan serta 

kebutuhan pelanggan. 
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4.1.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Penulis berpendapat bahwa pelanggan tidak akan merasa puas jika 

perusahaan tersebut mempunyai kualitas barang atau jasa belum memenuhi 

keinginan dan kebutuhan pelanggan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan 

pelanggan dari para ahli : 

Kotler dan Keller (2016:157) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk, harga, kualitas pelayanan (service 

quality), faktor emosional (emosional factor), biaya dan kemudahan.Maka dari 

definisi tersebut. Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut yang akan 

dikemukakan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Kualitas produk, pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka yang 

menunjukan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas Harga, produk dengan kualitas yang sama tetapi menetapkan harga 

yang relatif murah akan memberi nilai yang tinggi kepada pelanggannya. 

3. Kualitas layanan (service quality), pelanggan akan merasa puas jika mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan harapannya. 

4. Faktor emosional (emotional factor), pelanggan akan merasa bangga dan 

mendapatkan keyakinan bahwa oranglain kagum kepadanya bila memakai 

produk merek tertentu. 

5. Biaya dan Kemudahan, pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan 

biyatambahan atau membuang waktu untuk mendapat suatu produk, 

cenderung puas terhadap produk. 
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2.1.8.4 Manfaat Kepuasan Pelanggan 

  Kepuasan pelanggan dapat digunakan oleh suatu badan usaha untuk 

menciptakan loyalitas pelanggan. Hal ini jauh lebih penting dari pada berusaha  

untuk mendapatkan konsumen baru, karena biaya yang diperlukan untuk 

mendapat konsumen baru jauh lebih besar dan memerlukan waktu yang 

bukansebentar butuh proses yang lama dalam menjalani tersebut. 

Manfaat kepuasan pelanggan menurut Fandy Tjiptono (2015:356) 

merupakan realisasi kepuasan pelanggan melalui perencanaan, 

pengimplementasian, dan pengendalian program khusus berpotensi memberikan 

beberapa manfaat pokok diantaranya : 

1. Reaksi Terhadap Produsen Berbiaya Rendah  

Fokus pada kepuasan pelanggan merupakan upaya mempertahankan 

pelanggan dalam rangka menghadapi para produsen berbiaya rendah. 

2. Manfaat Ekonomik Retensi Pelanggan 

Berbagai studi menunjukkan bahwa mempertahankan dan memuaskan 

pelanggan saat ini jauh lebih murah dibandingkan upaya terus - menerus 

menarik atau memprospek pelanggan baru.  

3. Nilai Kumulatif dari Relasi Berkelanjutan  

Kepuasan konsumen dapat menciptakan upaya mempertahankan loyalitas 

pelanggan terhadap produk dan jasa perusahaan selama periode waktu 

yang lama bisa menghasilkan anuitas yang jauh lebih besar dari pada 

pembelian individual. 

4. Daya Peruasif Word Of Mouth 
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Dalam banyak industri pendapat atau opini positif dari teman dan keluarga 

jauh lebih persuasif dan kredibel ketimbang iklan. 

5. Reduksi Sensitivitas Harga 

Pelanggan yang puas dan loyal terhadap suatu perusahaan cenderung lebih 

jarang menawar harga untuk setiap pembelian individualnya. Ini Karena 

faktor kepercayaan ( trust ) telah terbentuk. 

2.1.8.5 Dimensi Kepuasan Pelanggan 

  Dimensi Kepuasan Pelanggan Dalam penelitian ini berikut adalah dimensi 

dari kepuasan pelanggan menurut Fandy Tjiptono (2015:212), diantaranya: 

1. Kinerja 

Kinerja tinggi yang dihasilkan oleh karyawan akan membantu perusahaan 

maka dalam proses pencapaian tujuannya. Dalam menciptakan suatu kepuasan 

maka karyawan harus memberikan yang terbaik dalam sebuah pelayanan 

seperti keramahan, serta ketepatan kinerja dalam melayani pelanggan. Dengan 

kinerja yang lebih baik yang diberikan oleh karyawan maka dapat 

memberikan kepuasan pelanggan. 

2. Harapan 

Kepuasan pelanggan, umumnya merupakan harapan, perkiraan atau keyakinan 

pelanggan tentang apa yang akan diterima oleh pelanggan itu sendiri seperti 

kualitas produk yang diharapkan, fitur produk yang diharapkan, serta kualitas 

layanan yang diberikan oleh karyawan kepada pelanggan. Hal tersebut harus 

dilakukan dengan baik untuk menciptakan sebuah kepuasan bagi pelanggan. 
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2.1.9 Pengertian Loyalitas  

Loyalitas pelanggan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu 

perusahaan atau organisasi karena mempertahankan pelanggan berarti 

meningkatkan keuangan serta mempertahankan keberlangsungan hidup  

perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian loyalitas adalah 

kepatuhan atau kesetiaan. Salah satu aspek penting dari loyalitas adalah hubungan 

emosional antara pelanggan yang loyal dengan perusahaan. Pelanggan yang 

memiliki loyalitas sejati merasakan adanya ikatan emosional dengan perusahaan, 

loyalitas pelanggan sejati tidak mungkin tercipta tanpa adanya hubungan 

emosional.   

Kesetiaan tidak terbentuk dalam waktu singkat tetapi melalui proses 

belajar dan berdasarkan hasil pengalaman dari pelanggan itu sendiri selama 

melakukan transaksi sepanjang waktu. Bila yang didapat sudah sesuai dengan 

harapan maka proses pembelian terus berulang. Hal ini dapat dikatalan bahwa 

telah timbul adanya kesetiaan. Menurut Jill Griffin dialih bahsakan Dwi Kartini 

(2015:56) loyalitas adalah perilaku konsumen yang melakukan pembelian rutin 

atau berulang, didasarkan pada unit pengambilan keputusan. 

Sedangkan menurut  Kotler dan Keller (2016:153) mendifinisikan bahwa 

loyalitas konsumen adalah : “A deeply held commitment to rebuy or repatronize a 

preferred product or service in the future despite situational influences and 

marketing efforts having the potential to cause switching behavior.” 



54 
 

 
 
 

 

Menurut Oliver yang dikutip oleh Tjiptono (2014:393) mendefinisikan 

Loyalitas pelanggan (customer loyalty) adalah komitmen yang dipegang teguh 

untuk membeli ulang atau berlangganan dengan produk atau jasa yang disukai 

secara konsisten dimasa mendatang, sehingga menimbulkan pembelian merek 

atau  rangkaian merek yang sama secara berulang, meskipun pengaruh  situasional 

dan upaya pemasaran berpotensi untuk menyebabkan beralih merek. 

 Kotler dan Armstrong yang dialihbahasa kan oleh Bob Sabran (2018:42) 

menyatakan bahwa : “Manajemen hubungan pelanggan yang baik menciptakan 

kepuasan pelanggan. Pada gilirannya, pelanggan yang puas tetap loyal dan 

berbicara dengan baik kepada orang lain tentang perusahaan dan produk atau 

layanannya. Studi menunjukkan perbedaan besar dalam loyalitas pelanggan yang 

kurang puas, agak puas, dan sepenuhnya puas. Bahkan sedikit penurunan dari 

kepuasan total dapat menciptakan loyalitas yang sangat besar. Dengan demikian, 

tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah untuk menciptakan tidak hanya 

kepuasan pelanggan tetapi juga kepuasan pelanggan.” 

          Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli di atas, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa loyalitas merupakan suatu sikap positif pelanggan 

terhadap perusahaan penyedia barang atau jasa, sikap positif tersebut tercermin 

dari perilaku pelanggan yang merasa puas akan perusahaan dan melakukan 

pembelian ulang produk atau jasa dari perusahaan tersebut, yang selanjutnya 

mengajak orang-orang di sekitarnya untuk ikut menggunakan produk atau jasa 

dari perusahaan yang sama.   
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2.1.9.1 Jenis – Jenis Loyalitas 

Loyalitas merupakan sebuah pencapaian yang tidak bisa dibeli dengan 

uang.Mendapatkan loyalitas bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk 

dilakukan. Berbanding   terbalik   dengan   kesulitan   dalam   mendapatkannya, 

menghilangkan loyaitas justru lebih mudah untuk dilakukan.  

Basu dalam Fandy Tjiptono (2014:399) berusaha mengintregrasikan tentang 

prespektif sikap dan behavioral ke dalam satu model komprehensif. Untuk 

mengetahui seberapa loyalnya seorang pelanggan terhadap perusahaan dalam 

merasakan produk atau jasanya, adapun cara mengetahui tingkatan loyalitas 

pelanggan berdasarkan jenisnya. Empat jenis loyalitas berbeda muncul bila 

keterikatan rendah dan tinggi diklasifikasikan dengan pola pembelian ulang yang 

rendah dan tinggi, adapun empat jenis loyalitas tersebut yaitu noloyalty (tidak 

loyal), latent loyalty,spurious loyalty dan loyalty (Loyal). Berikut adalah tabel 

yang menunjukkan empat jenis loyalitas tersebut : 

Tabel 2.1 

Empat jenis loyalitas 

Sikap 
Perilaku Pembelian Ulang 

Kuat Lemah 

Kuat Loyalty Latent Loyality 

Lemah Spurious Loyality No Loyalty 

Sumber: Dick & Basu dalam Fandy Tjiptono (2014:399) 

Adapun penjelasan mengenai Tabel empat jenis loyalitas yang telah 

dipaparkan menurut Dick & Basu dalam Fandy Tjiptono (2014:399), yaitu 

sebagai berikut: 

1. No Loyalty 
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Bila sikap dan pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah , maka loyalitas 

tidak terbentuk. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, sikap yang 

lemah bisa terjadi jika suatu produk atau jasa baru diperkenalkan dan 

pemasarnya tidak mampu mengkomunikasikan keunggulan produknya. 

Kedua, berkaitan dengan dinamika pasar, dimana merek-merek yang 

berkompetisi dipersepsikan serupa atau sama, sehingga pemasar sukar untuk 

membentuk sikap yang positif atau kuat terhadap porsuk atau jasanya. 

2. Spurious Loyalty 

Bila sikap yang relative lemah dibarengi dengan pola pembelian ulang yang 

kuat, maka yang terjadi adalah supurious loyalty atau captive loyalty. Situasi 

semacam ini dita ndai dengan pengaruh faktor non-sikap terhadap perilaku. 

Situasi ini bisa pula disebut inertia, dimana pelanggan sulit membedakan 

berbagai merek dalam kategori produk dengan tingkat keterlibatan rendah, 

sehingga pembelian ulang dilakukan atas dasar situasional. 

3. Latent Loyalty 

Situasi ini tercermin pada sikap kuat dibarengi dengan pola pembelian ulang 

yang lemah, hal ini disebabkan pengaruh faktor-faktor non sikap yang sama 

kuat atau bahkan cenderung lebih kuat ketimbang faktor sikap dalam 

menentukan pembelian ulang. 

4. Loyalty 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, 

dimana pelanggan bersikap positif terhadap jasa atau penyedia jasa 
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bersngkutan dan disertai pola pembelian ulang produk atau jasa yang 

konsisten oleh pelanggan. 

2.1.9.2 Tahap - Tahap Loyalitas Pelanggan 

     Perusahaan harus memahami bahwa untuk membentuk loyalitas pelanggan 

harus melalui beberapa tahapan. Proses ini memerlukan waktu yang lama, dengan 

penekanan dan perhatian yang berbeda untuk masing-masing tahap. Adapun 

proses atau tahapan terbentuknya loyalitas pelanggan menurut Griffin dalam smith 

dan wright (2004) dikutip dalam jurnal penelitian zainuddin tahun (2016:32) 

menyatakan bahwa seorang konsumen menjadi loyal maka seorang konsumen 

harus melalui beberapa tahapan diantaranya suspects, prospect, disqualified 

prospect,  first  time  customer, repeat  customer,  client,  advocates. Adapun 

penjelasannya dari penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Suspects, yaitu tahap orang yang mungkin akan membeli produk barang 

ataujasa artinya dikataka suspects karena mereka akan melakukan pembelian 

tetapi belum mengetahui perusahaan dan produk barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. 

2. Prospects, seseorang yang memiliki kebutuhan terhadap barang atau jasa 

tertentu, dan mempunyai kemampuan untuk membelinya, pada tahap ini 

pelanggan telah mengetahui keberadaan perusahaan dan barang atau jasa 

karena seseorang telah merekomendasikan tetapi belum melakukan 

pembelian. 

3. Disqualified prospects pada tahapan ini calon pembeli yang telah mengetahui 

keberadaan barang atau jasa dari perusahaan tetapi tidak mempunyai 
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kebutuhan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan dan tidak mempunyai 

kemampuan untuk membeli. 

4. First time customers, yaitu pelanggan yang membeli untuk pertama kalinya, 

mereka masih menjadi pelanggan baru dari barang atau jasa pesaing. 

Pelanggan dapat membandingkan antara porduk perusahaan satu dengan 

lainnya. 

5. Repeat customers, pelanggan telah membeli produk dua kali atau lebih, atau 

membeli dua jenis produk berbeda dalam waktu yang berbeda pula. 

6. Clients, yaitu membeli semua barang atau jasa yang dibutuhkan dan pealnggan 

telah melakukan pembelian secara teratur. Hubungan dengan pelanggan sudah 

cukupkuat dan telah berlangsung dalam waktu lama sehingga tidak lagi 

terpengaruh dengan rangsangan barang atau jasa pesaing. 

7. Advocates, dimana pelanggan telah membeli semua barang atau jasa yang 

ditawarkan secara teratur dan mendorong oranglain untuk ikut melakukan 

pembelian. 

Penjelasan mengenai tahap-tahap loyalitas diatas sebagai gambaran penulis dalam 

membedakan jenis serta tingkatan dari loyalitas  

2.1.9.3 Dimensi Loyalitas Pelanggan  

   Penulis akan memaparkan dimensi-dimensi loyalitas pelanggan yang akan 

diambil sebagai bahan kajian dan sebagai ukuran dari loyalitas pelanggan dalam 

penelitian ini. Adapun dimensinya yang diambil oleh penulis dari para ahli : 

Indikator loyalitas pelanggan menurut Kotler dan keller (2016:57) adalah 

sebagai berikut : 
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1. Repeat purchase (Kesetiaan terhadap pembelian produk) 

Maksudnya adalah pelanggan yang membutuhkan produk atau jasa akan 

membeli pada perusahaan tersebut secara terus – menerus. 

2. Retention ( ketahanan terhadap produk pesaing ) 

pelanggan tidak akan terpengaruh dengan segala bentuk daya tarik pemasaran 

yang dilakukan oleh perusahaan lain.  

3. Referrals ( mereferensikan secara total esistensi perusahaan ) 

pelanggan akan mempromosikan kepada orang lain jika produk atau jasa 

tersebut baik, sedangkan ketika buruk maka pelanggan akan memberitahunya 

kepada pihak perusahaan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan dari penelitian-penelitian yang 

telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. 

Baegitupun juga dalam penelitian ini yang membahas mengenai pengaruh 

personal selling  dan  physical evidence terhadap kepuasan serta dampaknya pada 

loyalitas pelanggan. Penelitian ini memiliki empat  variabel  yaitu  personal 

selling  dan physical evidence yang masuk kedalam variabel independen, 

kepuasan pelanggan termasuk kedalam variabel dependen dan loyalitas pelanggan 

termasuk variabel intervening. 

Tabel 2.2  

Penelitan Terdahulu 

No Peneliti dan 

judul penelitian 

Hasil penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Syah Rizhal 

Pahlevi, 

personal selling 

berpengaruh terhadap 

Membahas 

variabel 

Tidak 

membahas 
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Asminah 

Rachmi  

 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan Dan 

Personal Selling  

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

PT.Varia Usaha 

(SEMEN 

INDONESIA 

GROUP)  

 

Jurnal aplikasi 

bisnis 

Vol 2, No 1 

(2016) 

kepuasan 

pelanggan, dapat diketahui 

dari hasil analisan 

regresi. 

Hasil uji F (simultan) 

diketahui bahwa 

variabel kualitas pelayanan 

dan personal selling 

secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan PT 

Varia 

Usaha Unit Pakisaji 

Malang. 

personal 

selling (X1) 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

(Y) 

variabel 

kualitas 

pelayanan  

2 Vittorio 

Tanjaya, Willy 

Wijaya 

 

Pengaruh 

Saluran 

Distribusi Dan 

Personal Selling 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan Pada 

PT. BILAH 

BAJA 

MAKMUR 

ABADI  

 

Jurnal 

Manajemen 

Volume 5, No 2 

(2019) 

personal selling 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan pada 

PT. Bilah Baja Makmur 

Abadi dengan nilai thitung 

dibandingkan nilai t tabel 

sehingga variabel 

kepuasan pelanggan (X2) 

sebesar 4,405 > 1,98638 

dan signifikasi sebesar 

0,000 (0,000) 

Membahas 

variabel 

personal 

selling(X1) 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

(Y) 

Tidak 

membahas 

variabel 

saluran 

distribusi 

3 Rizka Iskandar 

 

Pemodelan 

Komunikasi 

Personal  Selling 

Raja Aqiqah 

Melalui 

Komunikasi antar pribadi 

pada personal selling Raja 

Aqiqah antara tenaga 

pemasaran dengan 

konsumen dapat terjalin 

suatu hubungan 

komunikasi yang erat 

pemodelan 

komunikasi 

personal 

melalui 

penjualan 

online. 

Sedangkan 

tidak 

membahas 

variabel 

bukti 

fisik(X2), 

kepuasan(

Y) dan 
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Penjualan Jasa 

Hewan Kurban 

Online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Media 

Kom, Vol 8, No 

2,tahun 2018 

serta memiliki kedekatan 

personal melalui website 

dan whatsapp sebagai 

media 

pemasaran. Selain melalui 

media e-commerce, tenaga 

pemasar Raja Aqiqah 

secara 

konsisten menerapkan 

komunikasi antar pribadi 

yang baik dalam personal 

selling 

dengan konsep openness 

atau keterbukaan, 

emphaty, supportiveness 

atau 

dukungan, positiveness 

atau rasa positif, dan 

equality atau persamaan 

jenis 

penelitian 

yang adalah 

kualitatif 

deskriptif  

loyalitas(Z

) 

4 Yonathan 

Andika Pelealu 

 

 

 

 

Analisis 

Pengaruh Harga 

Kompetitif, 

Personal Selling  

Dan 

Merchandising 

Terhadap 

Loyalitas  

Pelanggan  

 

 

eprints.undip 

2015 

Variabel personal selling 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. 

Variable merchandising 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. Dari 

uji regresi diperoleh 

hasil:Y= 0.36X1 - 0.90X2 

+ 0,800X3 Hasil nilai F 

nilai signifikasi sebesar 

0,000 maka model regresi 

ini layak untuk digunakan 

mengukur loyalitas 

konsumen 

Membahas 

variabel 

personal 

selling (X1) 

terhadap 

lotalitas 

pelanggan 

(Z) 

Tidak 

membahas 

Analisis 

Pengaruh 

Harga 

Kompetitif

,  

Merchandi

sing, 

loyalitas 

pelanggan 

variabel Y 

5 Ismail 

Marjuki 

 

Pengaruh 

Komunikasi 

Pemasaran Yang 

Terpadu  

Terhadap 

Secara bersama-sama 

komunikasi pemasaran 

terpadu berpengaruh 

positif terhadap kepuasan 

dan loyalitas nasabah. 

Artinya semakin tinggi 

penggalakan komunikasi 

pemasaran terpadu maka 

Harus lebih 

meningkatk

an 

komunikasi, 

kepuasan 

dan 

loyalitas 

pelanggan  

Dalam 

penelitian 

ini 

mengguna

kan 

variabel 

variabel,p

eriklanan, 
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Kepuasan Dan 

Loyalitas 

Nasbah Pada 

Tabungan Siaga 

PT BANK 

BUKOPIN 

CABANG 

PEKANBARU  

 

 

Jurnal penelitian 

dan kajian 

ilmiah  Vol. 7  

Jilid I No.80 

2018 

tingkat kepuasan dan 

loyalitas nasabah akan 

semakin tinggi pula, begitu 

juga sebaliknya semakin 

rendah penggalakan 

komunikasi pemasaran 

terpadu maka tingkat 

kepuasan dan loyalitas 

nasabah akan semakin 

rendah pula pada nasabah 

tabungan siaga PT Bank 

Bukopin Tbk. 

pemasaran 

langsung, 

promosi 

penjualan, 

,relasi 

public  

6 Popo Suryana 

 

Store 

Atmosphere 

And Promotion  

On Customer 

Asatisfacyion 

And Its Impact 

On Custiemer 

Loyalty 

 

Volume 18, No. 

1, June 2019 

kepuasan konsumen 

memiliki peran kecil 

melalui promosi terhadap 

loyalitas konsumen, 

sedangkan kepuasan 

konsumen memiliki peran 

yang cukup besar untuk 

atmosfir store pada 

loyalitas konsumen. 

Sama sama 

membahas 

varia bel 

kepuasan 

(Y) dan 

loyalitas  

(Z) 

Perbedaan 

tidak 

membahas 

store 

atmospher

e dan 

promosi  

7 Nurul Sakinah, 

MahaMohamme

d Yusr 

 

The Influence 

Of Customer 

Satisfaction, 

Brand Trust  

And Brand 

Image Towards 

Customer  

Loyalty 

 

Jurnal Vol, 

2No.7,  2019  

Penelitian menunjukkan 

bahwa kepuasan 

pelanggan, kepercayaan 

merek, dan citra merek 

memiliki positif 

dan pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

Meneliti 

variabel 

kepuasan  

dan 

pelanggan 

loyalitas  

Tidak 

meneliti 

variabel 

kepercaya

an merek  

8 Rina 

Rachmawati 

SE., MM 

Kepuasaan konsumen 

terwujud jika tingkat 

kepuasan yang dimaksud 

Membahas 

varibel 

kepuasan 
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Pengaruh 

Kepuasan 

terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan  

 (SEBUAH 

KAJIAN 

TERHADAP 

BISNIS 

MAKANAN) 

 

 

Jurnal 

Volume 1 No.1 

2014 

disini adalah kesesuaian 

antara apa yang dirasakan 

konsumen dari 

pengalaman konsumsinya 

dengan apa yang mereka 

harapkan sebelumnya 

(expectations). Kepuasaan 

konsumen diperoleh jika 

konsumen menerima 

melebihi apa yang mereka 

harapkan (positif 

diskonfirmasi). Konsumen 

yang puas terhadap produk 

yang ditawarkan, akan 

menjadi pelanggan yang 

loyal (loyalitas 

pelanggan). 

dan 

loyalitas 

dalam 

sebuah 

bisnis  

9 Hilma Fajarrini, 

Budhi Satrio  

 

Pengaruh Harga, 

Promosi, 

Personal dan 

Bukti Fisik 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap Cafe 

Oost  

Jurnal Ilmu dan 

Riset 

Manajemen 

Vol.6 

,No.5,2017 

Hasil pengujian  

menunjukkan  bahwa  

variabel  bukti  fisik  

berpengaruh  signifikan  

dan  positif terhadap 

kepuasan pelanggan pada 

Cafe Oost Koffie & Thee.  

Hal ini berarti design 

interior atau  eksterior  

yang  unik  dan  

lingkungan  sekitar  yang  

nyaman  dan  aman  pada  

Cafe  Oost Koffie & Thee, 

maka semakin 

meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

Sama sama 

membahas 

bukti fisik 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan  

Tidak 

membahas 

harga dan 

promosi 

10 Triwijayanti, 

Musthofa Hadi  

 

 

 

Pengaruh 

Experial  

Marketing Dan 

Physical 

Evidence 

Berdasarkan hasil analisa 

data dan 

pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa secara 

parsial dan simultan 

menyatakan variabel 

experiental marketing dan 

physical evidence 

berpegaruh terhadap 

loyalitas pelanggan di INE 

Physical 

Evidence 

sangat 

penting  

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan  

Tidak 

membahas 

experial 

marketing  
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Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan  

DI INE RD 

SALONMALA

NG 

Belqis  

 

Jurnal Aplikasi 

bisnis Volume: 

4 Nomor:1, 

2018 

RD Salon Malang. Maka 

hal ini menunjukkan 

bahwa experiental 

marketing dan physical 

evidence menjadi dua 

faktor penting yang 

menunjang tingkat 

loyalitas pelanggan.  

11 Vanessa  

Jacobus 

 

Pengaruh 

physical   

evidence, harga   

dan  produk 

terhadap  

kepuasan  serta  

dampaknya  

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

hypermarket 

 

 

Jurnal 

Manajemen 

Strategi dan 

Aplikasi Bisnis, 

Vol 2, No3,2019 

Physical   evidence tidak 

memiliki  pengaruh   

signifikan terhadap 

kepuasan   pelanggan, 

artinya semakin tinggi 

rendahnya penerimaan  

konsumen pada faktor 

fisik hypermart, tidak akan 

mempengaruhi kepuasan  

konsumen 

Membahas 

mengenai 

physical   

evidence 

(XI)terhada

p  kepuasan 

(Y)  serta  

dampaknya  

terhadap 

loyalitas 

pelanggan(

Z) 

Tidak 

membahas  

harga   

dan  

produk  

12 Suherman 

Kusnadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kehadiran personal selling 

sebagai salah satu 

metode komunikasi 

pemasaran dengan 

berbagai kelebihannya 

sangat diperlukan 

kontribusinya dalam 

kegiatan pemasaran di 

masa kini. Keistimewaan 

metode 

personal selling terletak 

pada kemampuannya 

berkomunikasi dari 

Sama sama 

membahas 

bagaimana 

peran 

personal 

selling 

dalam 

kegiatan 

komunikasi 

pemasaran 

di era 

digital 

tidak 

membahas 

variabel 

bukti fisik, 

kepuasan 

dan 

loyalitas  
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Kontribusi 

penggunaan 

personal selling 

dalam kegiatan 

komunikasi 

pemasaran pada 

era pemasaran 

masa kini 

 

 

 

 

 

 

Jurnal 

Komunikasi, vol 

9, no 2, 2017 

salesforce 

untuk berinteraksi 

langsung dengan 

pelanggan.  

Kontribusi penggunaan 

personal selling 

masih dibutuhkan dalam 

era pemasaran masa kini 

karena masih adanya 

produk–produk yang 

dipasarkan memerlukan 

penjelasan peragaan 

gambar, foto, manfaat 

teknis, spesifikasi, spec 

baru, keunggulan lainnya, 

kebutuhan untuk negosiasi 

dengan pelanggan, dan 

lainnya. 

13 Murithi, 

Murianki. 

 

Effects of 

Personal Selling 

on Sales: A 

Case of Women 

Groups in 

Imenti North 

District, Meru 

County, Kenya. 

International 

 

Journal of 

Academic 

Research in 

Business and 

Social Sciences. 

Volume 5. No 

1(2015) 

4.10, 67% dari kelompok 

sampel mengatakan bahwa 

penjualan pribadi sangat 

berpengaruh, 

Penjualan pribadi secara 

signifikan mempengaruhi 

penjualan produk, 

diakrenakan  memberitahu 

orang tentang produk dan  

membujuk mereka untuk 

membeli. 

Membahas 

mengenai 

personal 

selling 

dalam 

penjualan  

produk  

Membahas 

menganai 

evaluasi 

efek 

penjualan 

personal 

selling 

produk 

pertanian 

 

14 

Chinta denissa 

 

 

Pengaruh 

Personal Selling 

Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah 

Personal selling yang 

dilakukan oleh tenaga 

penjual asuransi PT 

prudential di kota bandung 

dapat dikatakan baik,hal 

ini dilihat dari pernyataan 

responden terhadap 

pernyataan secara 

Membahas 

personal 

selling (X1) 

terhadap 

loyalitas  

(Z) 

Membahas 

personal 

selling 

pada 

perusahaa

n asuransi 

dan 

dampakny
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Asuransi Jiwa Pt 

Prudential Life 

Assurance Di 

Kota Bandung 

 

 

Repository 

widyatama 2013 

keseluruhan,yang 

menyatakan setuju dengan 

nilai rata rat 4,21 dan 

tanggapan konsumen 

tentang loyalitas secara 

keseluruhan dikatakan 

baik dengan rata rata yang 

mengatakan setuju 4,18 

a kepada 

nasabah  

15 Rani 

Rahmayani, 

S.S., M.M 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Interactive 

Marketing Dan 

Personal Selling 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan  

 

 

 

Jurnal ilmu 

manajemen dan 

informatika  

VOL. 10 NO. 1 

(2016) 

Hasil pengolahan dan 

analisis data berdasarkan 

pendekatan SPSS 

menunjukkan bahwa 

interactive  marketingdan 

personal  

sellingberpengaruh  secara  

signifikan  terhadap 

loyalitas  pelanggan  pada  

Agen  JNE  Cipadung  

sebesar  91,1%.  Tingkat  

pengaruh interactive  

marketingdan personal  

sellingterhadap  loyalitas  

pelanggan  pada  Agen 

JNE  Cipadung  

menunjukkan  bahwa 

interactive marketingdan 

personal  

sellingmempengaruhi 

secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan dengan 

tingkat pengaruh tinggi. 

Sama sama 

membahas 

pengaruh 

personal 

selling (X1) 

Tidak 

membahas 

interactive 

marketing, 

16 LiaNurmila 

 

Pengaruh 

Kinerja 

Karyawan  Dan 

Physical 

Evidence 

Terhadap 

Loyalitas  

Pelanggan  

Melalui 

Kepuasan 

Pelanggan 

Bengkel Abadi  

Service  

Terdapat  pengaruh 

physical evidence terhadap 

loyalias pelanggan pada 

bengkel 

“Abadi Service”. Physical 

evidence atau bukti fisik 

menjadi satu hal yang 

sangat penting yang 

perlu diperhatikan 

khususnya pada 

perusahaan jasa. 

Terciptanya physical 

evidence yang optimal 

akan mendorong 

terciptanya loyalitas 

Membahas 

physical 

evidence 

(x2), 

loyalitas(z), 

kepuasan(y)

, 

Kepuasan 

pelanggan 

variabel z, 

loyalitas 

variabel y, 

seta objek 

perusahaa

n jasa  
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Repository 

Universitas 

Lampung 2018  

konsumen. 

17 Miah Said, 

Djabir Hamzah, 

Mahlia Muis, 

Jusni 

 

 

Mplications Of 

Establishing 

Location, 

Physical 

Evidence, And 

Customer 

Satisfaction 

Level Of 

Customer 

Loyalty In Ritel 

Modern In 

Makassar 

 

International 

Journal  Of 

Scientific And 

Technology 

Rerearch 

Volume  5, No 

01,  2016 

Berdasarkan hasil data 

pengolahan Evaluasi Jalur 

Analisis, menunjukkan 

variabel bukti fisik tidak 

langsung signifikan, 

dengan 

mempertimbangkan 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara mengenai konsep 

tentang hubungan antara teori dengan faktor – faktor yang telah diidentifikasi 

Sebagai masalah yang terdapat pada penelitian.  

2.3.1 Terdapat Pengaruh  Personal Selling Terhadap Kepuasan Pelanggan 

 Menggunakan komunikasi antar pribadi dalam konteks pemasaran 

personal selling memegang peranan terpenting dalam hubungan pemasar dan 

konsumen dalam mengembangkan produk dan atau jasa, karena dapat mencapai 

tujuan peningkatan penjualan pemasar. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang 

baik menurut De Vito (2009:233) mencakup hal-hal sebagai berikut: Openess atau 

keterbukaan, Empathy atau memahami, Supportiveness atau dukungan, 

Positiveness atau rasa positif. Hubungan antara pemasar dan konsumen melewati 

serangkaian interaksi yang dibangun secara berulang yang jika dilakukan dengan 

benar, semakin lama akan semakin berakumulasi di dalam ingatan positif dari 

pengalaman-pengalaman seseorang dengan suatu produk atau jasa, atau bahkan 

lebih baik lagi dengan perusahaan secara keseluruhan. Dalam praktek pemasaran 

perusahaan yang menggunakan personal selling untuk mengkomunikasikan 

produk dan jasanya. Dalam era komunikasi pemasaran digital yang penuh dengan 
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situasi persaingan, menuntut setiap salesperson untuk meningkatkan 

profesionalisme di bidangnya. kondisi demikian setiap salesperson tidak hanya 

dituntut untuk menjadi penerima pesanan yang pasif tetapi harus mampu menjadi 

seorang salesperson menjadi pencari pesanan produk dan jasa sebuah perusahaan 

yang aktif. Selain itu, salesperson tidak hanya dituntut untuk dapat melakukan 

fungsi selling secara efektif tetapi juga harus mampu membangun hubungan 

jangka panjang yang menguntungkan dengan pelanggan sehingga dapat memberi 

kepuasan bagi pelanggan.  

 Didukung oleh teori menurut Ricard L oliver dalam Mikhael Hang 

(2017:130) kepuasan pelanggan   adalah  merupakan proses respon terhadap 

kebutuhan konsumen,kepuasan digunakan untuk menilai produk hingga 

layanan,serta hubungan apa yang diharapkan dengan realisasinya.  Ada empat 

indikator kepuasan pelanggan yaitu Kepuasan terhadap kualitas, Kepuasan 

terhadap harga, Kepuasan terhadap layanan, Kepuasan keseluruhan pelanggannya. 

Dalam meningkatkan penjualan ada beberapa hal yang pelu diperhatikan 

perusahaan yaitu kepuasan pelanggan Kepuasan pelanggan sangat penting karena 

dapat membuat seorang pelanggan menjadi pembeli tetap perusahaan. Jika 

pelanggan merasa bahwa personal selling dari suatu perusahaan bagus dan 

mengerti keinginannya, maka pelanggan akan membeli produk tersebut dan 

mendapatkan kepuasan dari produk serta layanan tersebut. Dalam meningkatkan 

kepuasan pelanggan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan seperti 

meningkatkan kualitas personal selling.  
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  Didukung oleh penelitian  Hermawan (2012:179) karena sifat-sifat dari 

personal selling, maka metode personal selling memiliki kelebihan antara lain, 

operasinya lebih fleksibel karena penjual dapat mengamati reaksi pelanggan dan 

menyesuaikan pendekatannya, usaha yang sia-sia dapat diminimalkan, pelanggan 

yang berminat biasanya langsung membeli, dan penjual dapat membina hubungan 

jangka panjang dengan pelanggannya. Kelebihan lainnya dari metode personal 

selling bila dibandingkan dengan metode komunikasi pemasaran lainnya adalah 

ketika sales person menyampaikan informasi yang kompleks mengenai 

karakteristik produk yang tidak mungkin dapat disampaikan oleh metode 

periklanan.  Sales force dapat mendemonstrasikan produk dengan dukungan 

teknik audiovisual.  Sales person memiliki peran yang penting dalam membangun 

hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual agar terciptanya kepuasan 

bagi pelanggan terhadap produk atau jasa. 

2.3.2 Terdapat Pengaruh Physical Evidence Terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

 Physical Evidence memberikan kesempatan istimewa kepada perusahaan 

dalam mengirimkan pesan-pesan yang kuat dan konsisten berkenaan dengan apa 

yang ingin dicapai, diberikan perusahaan kepada segmen pasar yang dituju, serta 

pesan-pesan berkenaan dengan karakteristik jasa yang dimiliki. Selain itu bukti 

fisik juga sangat penting dalam membentuk image atau persepsi karena melalui 

bukti fisik ini konsumen siap untuk mengidentifikasikan dan membandingkan 

suatu perusahaan jasa dengan perusahaan jasa lainya. 
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  Agung Permana Budi (2013:107) dalam penelitiannya mengungkapkan 

physical evidence merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan 

langsung berinteraksi dengan konsumen. Unsur-unsur dalam physical evidence 

merupakan salah satu upaya mengurangi tingkat resiko yang kerap dialami 

perusahaan dengan menawarkan atau memperbaiki setiap komponen dari unsur 

physical evidence dan memberikan keamanan serta kepuasan bagi pelanggan. 

Physical evidence menunjukan kesempatan istimewa bagi perusahaan untuk 

mengirim pesan yang konsisten dan kuat yang berkenaan dengan upaya 

perusahaan tersebut mencapai segmen pasar yang dituju dengan memberikan 

kepuasan pada pelangannya. 

 Menurut Kotler & Keller (2016:150), mengemukakan bahwa: “Satisfaction 

is a person’s feelings of pleasure or dissapointment that result from comparing a 

product’s perceived performance or outcome to expectations. If the performance 

falls short of  expectations, the outcome is dissatisfied. If it matches expectations, 

the customer is satisfied or delighted”Artinya kepuasan merupakan perasaan puas 

atau kecewa seseorang yang dihasil kan dari perbandingan performa produk atau 

hasil dengan ekspektasi. Jika performanya kurang dari ekspektasi maka 

konsumenakan kecewa dan jika sesuai dengan ekspektasi konsumen akan merasa 

puas diartikan sebagai upaya dalam pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu 

memadai.  

 Physical evidence dapat mempengaruhi perilaku seorang konsumen seperti 

perilaku mendekat atau menghindari, perilaku membelajakan uang, dan niat 

melakukan pembelian ulang, ketiganya adalah wujud dari kepuasan dimana 
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perilaku di pengaruhi oleh physical evidence, yang akan menghasilkan konsumen 

yang merasa puas terhadap produk dan pelayanan yang diberikan. Hal ini 

diperkuat dalam penelitian penelitian Belqi (2015:98) penyediaan physical 

evidence secara optimal akan terjadi kepuasan pelanggan dan mendorong 

terciptanya loyalitas konsumen. Maka diperlukan physical evidence sebagai bukti 

fisik untuk memberikan kesan pertama yang positif kepada konsumen agar 

tercipta kepuasan pelanggan  dan berdampak pada keberhasilan perusahaan.  

2.3.3 Terdapat Pengaruh  Personal Selling Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pelayanan personal selling pada langkah - langkah dalam penjualan efektif 

yang berdasarkan pada pedekatan (approach), presentasi dan peragaan 

(presentation and demonstration), mengatasi keberatan (handling objection), dan 

penutupan penjualan (closing) dapat meningkatkan loyalitas pelanggan 

berdasarkan melakukan pembelian berulang secara teratur, membeli antar lini 

produk dan jasa, mereferensikan kepada orang lain, dan menunjukkan kekebalan 

terhadap ketertarikan dari pesaing. Temuan ini didukung pernyataan Griffin 

(2005:149),  perusahaan-perusahaan yang mengembangkan loyalitas pelanggan 

yang kuat setidak-tidaknya memiliki tiga sifat umum, Manajemen dengan jelas 

mengerti apa yang membangun loyalitas bagi perusahaan itu dan melatih para 

anggota pegawainya melalui pelayanan personal selling untuk menumbuhkan 

loyalitas pelanggan, Perilaku yang diharapkan dari pegawai tertulis di dalam 

petunjuk yang jelas, secara eksplisit dan mudah dimengerti perilakunya dapat 

diukur, Perusahaan mempunyai kepercayaan tertulis kepada para anggota pegawai 

pada pertemuan pegawai, memo, dan display yang menarik perhatian. Dalam  
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penelitian  Rani Rahmayani (2016:10) para pelanggan cenderung loyal pada 

perusahaan bila mereka mengembangkan hubungan personal dengan para tenaga 

penjualan.  Pernyataan ini di perkuat oleh Griffin (2005:14) Pelanggan yang 

secara teratur membeli dari orang yang sama akan bergantung pada bantuan orang 

tersebut dalam mengambil keputusan. Tenaga penjualan juga menganggap lebih 

mudah menghadapi pelanggan yang sama berkali-kali dari pada membina 

hubungan baru, hubungan tersebut menguntungkan perusahaan dan pelanggan. 

2.3.4 Terdapat Pengaruh Physical Evidence  Terhadap Loyalitas Pelanggan 

 Dari penelitian yang di lakukan oleh Yazid (2005:136) Physical Evidence 

mencakup semua aspek fasilitas fisik usaha jasa. Elemen - elemen dari bukti fisik 

mempengaruhi konsumen melalui atribut-atribut eksterior seperti tempat parkir, 

papan nama usaha ataupun taman dan untuk atribut interior seperti design, layout, 

pencahayaan, peralatan dan dekorasi. Semua elemen dari bukti fisik bertujuan 

untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk atau jasa secara 

berulang – ulang, serta secara tidak langsung pelanggan akan merekomendasikan 

produk atau jasa dan memiliki rasa loyal. Hal ini didukung dalam penelitian 

LiaNurmila (2018:39) Physical evidence dapat mempengaruhi niat perilaku 

seorang konsumen seperti perilaku mendekat atau menghindari, perilaku 

membelajakan uang, dan niat melakukan pembelian ulang, ketiganya adalah 

wujud dari loyalitas dimana perilaku di pengaruhi  oleh physical evidence yang 

akan menghasilkan konsumen yang loyal dengan melakukan pembelian ulang atau 

secara langsung maupu tidak langsung akan merekomendasikan kepada oranglain.  

Oleh sebab itu, penyediaan physical evidence yang optimal akan terjadi kepuasan 
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pelanggan dan mendorong terciptanya loyalitas konsumen. Physical evidence 

sebagai bukti fisik untuk memberikan kesan pertama yang positif kepada 

konsumen agar tercipta kenyamanan dan berdampak pada keberhasilan 

perusahaan. 

2.3.5 Terdapat Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Salah satu hal yang diperlukan dalam mencapai loyalitas pelanggan adalah 

kepuasan pelanggan. Dalam teori kotler (2015: 52) kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan pelanggan hanya dapat tercapai 

dengan memberikan layanan yang berkualias kepada konsumen. Dengan demikian 

berarti bahwa kepuasan pelanggan akan mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

Karena apabila konsumen merasa puas maka sikap loyal konsumen akan semakin 

bertambah. Hal ini didukung oleh pernyataan Jill Griffin dalam Ratih Hurriyati 

(2005: 125) mengatakan bahwa “Tanpa pembelian berulang maka tidak ada 

loyalitas. Komitmen untuk membeli kembali merupakan sikap yang paling 

penting untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Ikatan emosional juga dibutuhkan 

untuk membuat pelanggan menjadi loyal dan mendorong mereka terus melakukan 

pembelian terhadap produk dan jasa perusahaan”. 

Hubungan antara kepuasan dan loyalitas diperkuat oleh penelitian 

sudaryono (2014:79) Kepuasan konsumen dan loyalitas merupakan konsep yang 

tekait erat dengan jenis perilaku pembelian atau  konsumsi. Rasa puas atau tidak 

puas terhadap konsumsi suatu produk atau merek adalah hasil evaluasi altenatif 
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pasca konsumsi. Kepuasan yang dialami oleh pelanggan akan berpengaruh pada 

perepsi pelanggan, sehingga pelanggan yang merasa puas akan meningkatkan 

partisipasinya dengan melakukan transaksi lebih banyak dan menceritakan 

keunggulan produk atau jasa pada orang lain dan hal tersebut berarti bahwa 

pelanggan telah loyal. 
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2.4 Paradigma Penelitian 
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2.5  Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang paling memungkinkan, yang 

masih harus dicari kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat 

diajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian pengaruh personal selling dan 

physical evidence terhadap kepuasan dan dampaknya pada loyalitas konsumen 

serantau coffee jalan lombok, Sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh  personal selling terhadap kepuasan pelanggan 

2. Terdapat pengaruh physical evidence terhadap kepuasan pelanggan 

3. Terdapat pengaruh  personal selling terhadap loyalitas pelanggan 

4. Terdapat pengaruh physical evidence terhadap loyalitas pelanggan 

5. Terdapat pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


