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II. LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Pemasaran dan Konsep Pemasaran 

 

Menurut (Kotler, 2007), pemasaran adalah : 

 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dengan nama individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan dan mempertukarkan produksian dan nilai dengan individu 

dan kelompok. 

 

Menurut (Kotler, 2007) menyatakan bahwa pemasaran adalah fungsi bisnis 

yang mengidentifikasikan: 

a) Kebutuhan-kebutuhan dan keinginan yang belum terpenuhi. 

b) Menentukan dan mengukur besarnya potensi keuntungannya. 

c) Menentukan pasar target yang paling dapat dilayani oleh organisasi. 

d) Memutuskan berbagai produk, jasa, dan program yang paling tepat untuk 

melayani semua pasar yang sudah dipilih sebelumnya.  

e) Mengajak setiap orang dalam organisasi untuk selalu berpikir dan 

melayani para pelanggan.  

Secara terperinci, tugas pemasaran adalah mengkonversikan berbagai 

kebutuhan orang, yang selalu berubah-ubah menjadi peluang-peluang yang 

menguntungkan. Tujuan pemasaran adalah untuk menciptakan nilai 

dengan cara menawarkan solusi-solusi yang unggul, menghemat usaha dan 

waktu pencarian yang dilakukan pembeli, serta usaha yang digunakan 

untuk bertransaksi, dan juga menyediakan standar kehidupan yang lebih 

tinggi bagi seluruh masyarakat. 
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Para pemasar berusaha mengetahui kepribadian konsumen dan apa 

pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi. Pemahaman tersebut sangat 

penting agar pemasar dapat merancang komunikasi yang sesuai dengan 

sasaran konsumen yang dituju, sehingga konsumen bisa menerima produk 

atau jasa yang dipasarkan tersebut. Pemasar mengharapkan konsumen 

menilai bahwa produk atau jasa tersebut sebagai sesuatu yang cocok bagi 

kepribadiannya sehingga mereka menyukai, membeli dan menggunakan 

produk dan jasa tersebut. 

Definisi-definisi pemasaran ini bersandar pada konsep inti berikut: 

kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan permintaan (demand), produk 

(barang, jasa, gagasan), nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran dan 

transaksi, hubungan dan jaringan, pasar, serta pemasar dan prospek. 

Konsep pemasaran yang berwawasan pasar berpendapat bahwa kunci 

untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang 

diinginkan secara lebih efektif dibanding perusahaan pesaing sejenis. 

Perusahaan yang telah menyadari bahwa pemasar sangat penting bagi 

keberhasilan sebuah perusahaan perlu mengetahui dan mempunyai suatu 

falsafah tertentu yang disebut dengan konsep pemasaran. 

Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih 

efektif dibandingkan dengan pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, dan 
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mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang terpilih. Menurut 

(Kotler, 2007), konsep pemasaran terdiri dari empat pilar : 

1. Pasar  Sasaran  

Perusahaan akan berhasil secara gemilang bila mereka secara cermat 

memilih pasar sasarannya dan mempersiapkan program-program 

pemasaran yang dirancang khusus untuk pasar tersebut. 

2. Kebutuhan  Pelanggan 

Sebuah perusahaan dapat mendifinisikan pasar sasaran tetapi sering gagal 

untuk memahami kebutuhan pelanggan secara akurat. Memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak selalu sederhana.  

Beberapa pelanggan memiliki kebutuhan yang tidak sepenuhnya mereka 

sadari. Kita dapat membedakan diantara lima jenis kebutuhan : kebutuhan 

yang dinyatakan, kebutuhan riil, kebutuhan yang tidak dinyatakan, 

kebutuhan kesenangan dan kebutuhan rahasia. 

3. Pemasaran Terpadu 

Bila semua departemen diperusahaan bekerja sama untuk melayani 

kepentingan pelanggan, hasilnya adalah pemasaran terpadu. Pemasaran 

terpadu bisa terjadi pada dua level. Pertama, berbagai fungsi pemasaran 

(tenaga penjualan, periklanan, pelayanan pelanggan, manajemen produk, 

riset pemasaran) harus bekerja sama. Kedua, pemasaran harus dirangkul 

oleh departemen-departemen lain, mereka harus juga memikirkan 

pelanggan. 
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4. Kemampuan Menghasilkan Laba 

Tujuan terakhir dari konsep pemasaran adalah membantu organisasi 

mencapai tujuan mereka. Pada perusahaan swasta, tujuan utama adalah 

laba, pada organisasi publik dan nirlaba, tujuan utama adalah bertahan 

hidup dan menarik cukup dana guna melakukan pekerjaan yang 

bermanfaat. Perusahaan swasta seharusnya tidak bertujuan meraup laba 

saja melainkan mendapatkan laba sebagai akibat dari penciptaan nilai 

pelanggan yang unggul. Sebuah perusahaan menghasilkan uang karena 

memenuhi kebutuhan pelanggan lebih baik dibandingkan pesaingnya. 

 

2.2 Kualitas Pelayanan 

 

Menurut (Kotler, 2007) 

Layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada orang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

 

Menurut Muchtar A.F “Layanan adalah suatu sikap yang dapat 

mengakibatkan rasa puas atau tidak puas yang dialami konsumen pada saat 

terjadinya proses tindakan”. 

 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara 

fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. 

Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia merupakan suatu yang 

harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari 

penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi 

perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, 
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baik sebagai pemimpin pasar ataupun sebagai strategi untuk terus tumbuh. 

Keunggulan suatu produk adalah tergantung dari keunikan serta kualitas 

yang diperlihatkan oleh produk tersebut, apakah sudah sesuai dengan 

harapan dan keinginan pelanggan. 

Menurut (Rambat, 2001) 

“kualitas produk atau jasa adalah sejauh mana produk atau jasa memenuhi 

spesifikasi-spesifikasinya.” 

 

Menurut (Kotler, 2007) kualitas dalam jasa dan produk bukanlah apa yang anda 

masukkan kedalamnya,tetapi apa yang diperoleh klien atau pelanggan anda.  

“kualitas adalah garansi terbaik yang kita miliki atas dukungan dari para 

pelanggan, pertahanan kita yang terkuat dari persaingan asing, dan jalan satu-

satunya menuju pertumbuhan dan pendapatan berkesinambungan”. (Kotler, 2007) 

 

Menurut (Zeithaml, 1990)  

Kualitas Layanan adalah “Service quality is the extent of discrepancy between 

customer’s expectations or desires and their perceptions. 

Yang kurang lebih memiliki arti : kualitas layanan adalah ketidaksesuaian antara 

harapan atau keinginan konsumen dengan persepsi konsumen. 

Kualitas layanan mempunyai banyak karakteristik yang berbeda sehingga kualitas 

layanan sulit untuk didefinisikan atau diukur. 

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan 

kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan (Kotler, 2007), yaitu: 

a. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pelanggan 
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b. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan. Yang termasuk 

didalamnya adalah memperbaiki cara berfikir, perilaku, kemampuan dan 

pengetahuan dari semua sumber daya yang ada 

c. Memberi kesempatan pada pelanggan untuk menyampaikan keluhan 

d. Mengembangkan dan menerapkan accountable, proactive, dan partnership 

marketing sesuai dengan situasi pemasaran. 

 

Ada beberapa aspek yang dapat dipakai dalam mengukur kualitas Layanan. 

(Kotler, 2007) menguraikan hal tersebut antara lain: 

1. Responsiveness (ketanggapan), kemampuan untuk membantu pelanggan 

dan memberi jasa dengan cepat. 

2. Reliability (keandalan), yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang 

dijanjikan dengan kepercayaan dan akurat. 

3. Assurance (kepastian), pengetahuan dan kesopanan karyawan dan 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

4. Emphaty (empati), kesediaan untuk peduli, memberi perhatian pribadi 

bagi pelanggan. 

5. Tangibles (berwujud), penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan 

materi komunikasi. 
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2.3 Pengertian Kepuasan 

 

Kepuasan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah puas, merasa senang, 

perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya). 

Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang dan kelegaan 

seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk atau jasa untuk 

mendapatkan pelayanan suatu jasa. 

Kunci untuk memenangkan persaingan adalah dengan memberikan nilai dan 

kepuasan kepada konsumen melalui penyampaian produk dan jasa berkualitas 

dengan harga bersaing. 

Menurut (Suprapto, 2001)  

mendefinisikan kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya.  

Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja dibawah harapan, maka 

pelanggan akan sangat kecewa. Bila kinerja sesuai harapan, maka pelanggan 

akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, pelanggan akan sangat 

puas. Harapan pelanggan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, 

komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi dari berbagai media. 

Pelanggan yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive terhadap harga 

dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan tersebut. 

Pada dasarnya tujuan suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan 

yang puas, karena kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat 

diantaranya: 

1. Menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan pelanggan. 
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2. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) 

yang menguntungkan perusahaan 

3. Memberi dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

konsumen. 

Menurut (Kotler, 2007): 

Kepuasaan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu 

produk dan harapan-harapannya. 

 Seperti dijelaskan dalam devinisi diatas, kepuasan merupakan fungsi dari 

persepsi/kesan atas kinerja dan harapan. Bila kinerja berada di bawah harapan,  

pelanggan tidak puas. Bila kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Bila 

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. 

Apabila ditinjau  lebih lanjut, pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas 

pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut : 

1. Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara pihak 

manajemen dan pelanggan. 

2. Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk 

menciptakan visi didalam perbaikan proses pelayanan. Yang termasuk 

didalamnya adalah memperbaiki cara berpikir, perilaku, kemampuan dan 

pengetahuan dari semua sumber daya manusia yang ada. 

3. Memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan. 

Dengan membentuk sistem saran dan kritik, misalnya dengan hotline 

bebas pulsa. 
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4. Mengembangkan dan menetapkan accountable, proaktif, dan partnership 

marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Perusahaan menghubungi 

pelanggan setelah proses pelayanan terjadi untuk mengetahui kepuasan 

dan harapan pelanggan (accountable). Perusahaan menghubungi 

pelanggan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan 

pelayanan (proaktif). Sedangkan partnership marketing adalah pendekatan 

dimana perusahaan membangun kedekatan dengan pelanggan yang 

bermanfaat untuk meningkatkan citra dan posisi perusahaan dipasar. 

Harapan-harapan  pelanggan pada perusahaan dari waktu-kewaktu terus 

berkembang seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diterima 

pelanggan serta semakin bertambahnya pengalaman pelanggan yang pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap kepuasan yang dirasakan pelanggan. 

2.3.1  Strategi Kepuasan Pelanggan 

 

Pengertian Konsumen menurut (Kotler, 2007) dalam bukunya Prinsiples Of 

Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau 

memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Menurut Philip Kotler mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah hasil yang 

dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai 

dengan harapannya. Konsumen merasa puas kalau harapan mereka terpenuhi dan 
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merasa sangat gembira jika harapan mereka terlampaui. Konsumen yang puas 

cenderung tetap loyal lebih lama, membeli lebih banyak, kurang peka terhadap 

perubahan harga dan pembicaraannya menguntungkan perusahaan. 

Kesimpulan secara umum pengertian kepuasan konsumen adalah: 

sebuah angka yang menyatakan seberapa besar tingkat kepuasan konsumen akan 

barang atau jasa tertentu.  

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal 

dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja suatu produk dengan 

harapannya. 

Menurut (Rangkuty, 2006), tujuan dari strategi kepuasan pelanggan adalah untuk 

membuat agar pelanggan tidak mudah berpindah kepada pesaing. Strategi-strategi 

yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan 

adalah: 

a. Strategi relationship marketing 

Dalam strategi ini transaksi antara pembeli dan penjual berlanjut setelah 

dengan pelanggan secara terus menerus yang pada akhirnya akan 

menimbulkan kesetiaan pelanggan  sehingga terjadi bisnis berulang. Agar 

relationship marketing dapat diimplementasikan, perlu database 

pelanggan, yaitu daftar nama pelanggan yang dianggap perlu oleh 

perusahaan untuk terus membina hubungan yang baik dalam jangka 

panjang. 
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b. Strategi unconditional service guarantee 

Strategi yang memberikan garansi atau jaminan istimewa secara mutlak 

yang dirancang untuk meringankan resiko atau kerugian dipihak 

pelanggan. Garansi tersebut menjanjikan kualitas prima dan kepuasan 

pelanggan yang optimal, sehingga dapat menciptakan loyalitas pelanggan 

yang tinggi. 

c. Strategi  superior customer service 

Strategi yang menawarkan pelayanan yang baik dibandingkan dengan 

yang ditawarkan oleh pesaing. Dana yang besar, SDM yang andal, dan 

usaha yang gigih diperlukan agar perusahaan dapat menciptakan 

pelayanan yang superior. 

d. Strategi penanganan keluhan yang efektif 

Strategi untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat, 

dimana perusahaan harus menunjukkan perhatian, keprihatinan, dan 

penyesalannya atas kekecewaan pelanggan agar pelanggan tersebut dapat 

kembali menjadi pelanggan yang puas  dan kembali menggunakan 

produk/jasa perusahaan tersebut. 

e. Strategi peningkatan kinerja perusahaan 

Strategi ini dijalankan dengan memberikan pendidikan  dan pelatihan 

komunikasi, salesmanship, dan public relations kepada pihak manajemen 

dan karyawan, memasukkan unsur kemampuan memuaskan pelanggan ke 

dalam sistem penilaian prestasi karyawan. 
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2.4 Kebutuhan Mempertahankan Pelanggan 

 

 

Kebanyakan teori dan praktek pemasaran lebih terpusat dari seni menarik 

pelanggan baru dari pada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Penekanan 

biasanya diarahkan pada penjualan dan bukannya pada pembangunan hubungan 

pada pra-penjualan serta penjualan dan bukan pada perhatian terhadap pelanggan 

sesudahnya penjualan. 

 

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk berpengaruh 

terhadap pembelian selanjutnya, jika pelanggan merasa puas bukan tidak mungkin 

mereka akan melakukan pembelian kembali sehingga akan membangun keputusan 

konsumen. 

 


