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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Teori Tentang Pemasaran  

 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan aspek yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan 

yakni memperoleh laba dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

maka diperlukan adanya upaya dan semangat dalam proses pencapaian tersebut. 

Tidak ada perusahaan yang dapat bertahan apabila perusahaan tersebut tidak 

mampu menjual barang yang ditawarkan. 

 

Menurut Philip Kotler (2002: 9)  

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang manajerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta ingin 

melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik dan nilai dengan orang 

lain. 

 

Menurut William J. Stanton (2002: 7)   

Pemasaran adalah system dari keseluruhan dari kegiatan bisnis yang di 

tunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang/jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada 

para konsumen saat ini maupun konsumen potensial.   
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Dari kedua definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemasaran 

merupakan suatu kegiatan penyampai barang/jasa dan produsen ke konsumen 

dengan tujuan menciptakan suatu nilai tertentu guna memberikan kepuasan bagi si 

pemakai barang/jasa tersebut. Dengan adanya kegiatan pemasaran ini diharapkan 

kebutuhan manusia akan terpenuhi, dan supaya kegiatan pemasaran dapat berjalan 

dengan baik diperlukan suatu manajemen pemasaran. 

 

Menurut Philip Kotler (2002: 9)  

Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang 

dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu / 

organisasi. 

 

 

Menurut Philip Kotler (2000:12)  

Bauran pemasaran adalah kelompok kiat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai pemasaran dalam pasar sasaran. 

 

 

Menurut Philip Kotler (2000:8)  

Ada beberapa konsep penting dalam pemasaran yaitu sebagai berikut: 

1. Kebutuhan adalah ketidak beradaan beberapa kepuasan dasar seperti 

makanan, pakaian, rumah, hak milik, harga diri. 

2. Keingin adalah hasrat akan pemuas kebutuhan yang lebih spesifik. 

3. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi, sehingga dapat 

memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

4. Permintaan adalah keinginan manusia yang didukung dengan daya beli. 
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5. Pertukaran adalah tindakan memperoleh barang yang diinginin oleh 

seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. 

6. Pasar adalah perangkat dan semua pembelian actual maupun potensial dan 

suatu produk dan jasa. 

7. Pemasaran adalah seseorang mencari satu/lebih calon pembeli yang 

terlibat dalam pertukaran nilai. 

8. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak.   

 

2.2 Teori Tentang Kepuasan Pelanggan 

 

2.2.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Secara linguistic, satisfaction berasal dari bahasa latin yaitu satis yang berarti 

cukup dan facere melakukan atau membuat. Berdasarkan pendekatan linguistic ini 

maka kepuasan dapat diartikan bahwa produk atau jasa yang mampu memberikan 

lebih daripada yang diharapkan konsumen. Kepuasan konsumen adalah kondisi 

dimana harapan konsumen mampu dipenuhi oleh produk (Kotler & Armstrong : 

2000)  

 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan pada perinsipnya akan bermuara 

pada penciptaan superior yang akan diberikan kepada pelanggan. Penciptaan nilai 

yang superior akan menghasilkan tingkat kepuasan yang merupakan tingkat 

perasaan dimana seorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/jasa 

yang diterima dan yang diharapkan (Kotler : 2000). Untuk mengukur tingkat 

kepuasan sangatlah perlu, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas 

pelayanan yang diberikan yang mamapu menciptakan kepuasan pelanggan. 
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Menurut Oliver Ferrinadewi (2005) 

Kepuasan merupakan penilaian konsumen terhadap fitur-fitur produk atau 

jasa yang berhasil memberikan pemenuhan kebutuhan lavel yang 

menyenangkan baik itu dibawah maupun atas harapan. 

 

Menurut Sumarwan (2003) 

 Kepuasan adalah tingkat perasaan setelah membandingkan kinerja/hasil 

yang dirasakan dengan harapannya. Jadi tingkat kepuasan merupakan 

fungsi dari perbedaan kinerja yang dirasakan dengan harpan. Apabila 

kinerja dinwah harpan, maka pelanggan akan kecewa, bila kinerja sesuai 

dengan harapan, maka pelanggan akan sangat puas. 

 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa kepuasan pelanggan terhadap kinerja 

yaitu evaluasi pelanggan terhadap kinerja produk/layanan yang sesuai atau 

melampaui harapan konsumen. Kepuasan pelanggan secara keseluruhan 

mempunyai antecedent yaitu kualitas yang dirasakan dan harapan pelanggan. 

Pada umumnya harapan pelanggan merupakan akan keyakinan pelanggan tentang 

apa yang akan diterima apabila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk/jasa. 

Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia 

terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. Sejauh mana anggap kinerja 

produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang 

harapan pelanggan, pembeliannya tidak puas. Bila prestasi sesual melebihi 

harapan, pembeliannya merasa puas atau sangat gembira. Kepuasan pelanggan 

merupakan persepsi terhadap produk atau jasa yang telah memenuhi harapannya. 

Karena itu, pelanggan tidak akan puas apabila pelanggan mempunyai bahwa 

harapannya belum terpenuhi, pelanggan akan puas jika persepsi sama atau lebih 

dari yang diharapkan.   
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2.2.2 Faktor–faktor Yang Menentukan Tingkat Kepuasan  

 

Menurut Lupilyoadi (2001)  

Terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam 

menentukan tingkat kepuasan pelanggan, yaitu: 

 

 

1. Kepuasan produk 

Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Konsumen rasional 

selalu menuntut produk yang berkualitas untuk setiap pengorbanan yang 

dilakukan untuk memperoleh produk tersebut. Dalam hal ini, kualitas 

produk yang lebih baik akan memberikan nilai tambah dibenak konsumen. 

 

2. Kualitas pelayanan 

Kualitas pelayanan terutama dibandingkan jasa, pelanggan akan merasa 

puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai 

dengan yang diharapkan. Pelanggan yang puas akan menunjukan 

kemungkinan untuk kembali membeli produk yang sama. Pelanggan yang 

puas cenderung akan memberikan persepsi terhadap produk perusahaan. 

 

3. Emosional  

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapat keyakinan bahwa orang lain 

akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu 

yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan 
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yang diperoleh. Bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial atau 

self esteem yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merk tertentu. 

 

4. Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapkan harga yang relative 

murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. 

Harga suatu produk atau jasa sangat mempengaruhi volume penjualan 

secara langsung. 

  

2.2.3 Strategi Kinerja Dalam Meningkatkan Kepuasan Konsumen 

 

Membangun pelanggan adalah kewajiban setiap orang dalam organisasi atau 

perusahaan. Pelanggan selain memberikan keuntungan (laba) bagi perusahaan 

juga dapat memberikan perasaan puas bagi karyawan yang melayaninya. 

Berdasarkan perihal tersebut Paul R. Timm (2005:XV) menyusun 7 strategi kunci 

kesetiaan pelanggan: 

1. Memahami kesempatan dalam membangun kesetiaan pelanggan. 

2. Mengidentifikasikan penyimpangan pelanggan. 

3. Memulihkan ketidakpuasan pelanggan. 

4. Memberikan penghargaan kepada pelanggan seperti, potongan harga, 

hadiah, atau pelayanan. 

5. Memberikan informasi yang lebih baik kepada pelanggan. 

6. Menunjukan kepribadian yang positif dan menyenangkan kepada 

pelanggan. 
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7. Membuat pelanggan merasa nyaman. 

 

2.2.4 Mengukur Kepuasan Pelanggan  

 

Mengukur kepuasan pelanggan sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam rangka 

rangka mengevaluasi posisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan pesaing dan 

pengguna akhir, serta menemukan bagian mana yang membutuhkan peningkatan. 

 

2.3 Teori Tentang Kualitas Pelayanan 

 

2.3.1 Pengrtian Pelayanan 

 

Menurut Philip Kotler,yang dikutip dari Malayu, S.P. Hasibuan (2001:152)  

 

Pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan suatu 

pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

pula berkaitan pemilikan sesuatu produksinya dapat atau tidak dapat 

dikaitkandengan suatu produk fisik.  

 

 

Menurut Kotler (2000) 

 

Pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak burwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun.  

 

 

Menur Payne (2000)  

pelayanan adalah rasa menyenangkan atau tidak menyenangkan yang oleh 

penerima pelayanan pada saat memperoleh pelayanan. 

 

Payne juga mengatakan bahwa pelayanan pelanggan mengandung pengertian: 
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1. Segala kegiatan yang dibutuhkan untuk menerima, memproses, 

menyampaikan dan memenuhi pesanan pelanggan dan untuk menindak 

lanjuti setiap kegiatan yang mengandung kekeliruan. 

2. Ketepatan waktu dan rehabilitas penyampaian jasa kepada pelanggan 

sesuai dengan harapan mereka. 

3. Serangkaian kegiatan yang meliputi semua bidang bisnis yang terpadu 

untuk menyampaikan produk-produk dan jasa tersebut sedemikian rupa 

sehungga dipersepsikan memuaskan oleh pelanggan dan merealisasikan 

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 

4. Total pesanan yang masuk dan seluruh komunikasi dengan pelanggan,  

5. Penyampaian produk kepada pelanggan tepat waktu dan akurat dengan 

segala tindak lanjut serta tanggapan keterangan yang akurat. 

  

 2.3.2. Pengertian Kualitas Pelayanan  

 

Kualitas pelayanan dapat didevisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terimadapat di 

ketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan yang 

benar benar mereka terima. 

 

Menurut Lewis & Blooms dalam Ciptono & Chandra (2005) 

Kualitas pelayanan sebagai ukuran seberapa baik tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan.  

 

 

 

 



18 
 

Menurut Tjiptono (2001) 

Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelangga. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ada factor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayan yaitu: jasa yang diharapkan dan jaya yang 

dirasakan/dipersepsikan. Apabila jasa yang dirasakan sesuai dengan jasa yang 

diharapkan, maka kulitas pelayanan tersebut akan persepsikan baik atau positif. 

Jika jasa yang dipersepsikan melebihi jasa yang diharapkan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Demikian juga sebaliknya apabila jasa yang 

dipersepsikan lebih jelek dibandingkan dengan jasa yang diharapkan maka 

kualitas jasa dipersepsikan negative atau buruk. Maka baik atau tidaknya kualitas 

pelayanan tergantung pada kemampuan penyedian jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggannya secara konsisten.  

 

Untuk mempermudah penelitian dan mengukur pelayanan  dengan memberikan 

kuesioner. Kuesioner, yaitu pertanyaan yang diberikan kepada pelanggan guna 

mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah kepuasan konsumen 

terhadap produk sepedah motor Honda dan pelayanan PT Bintang Kharisma Jaya 

Bandar lampung.  

 

 


