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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang mendasari atau menjadi acuan dalam penelitian 

ini dilakukan oleh Erlita Hendriani (2010) dengan judul : Analisis Kepuasan 

Konsumen Terhadap Produk Roti “Breadhouse” untuk Menentukan Strategi 

Pengembangan Usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah menganilisis kepuasan 

konsumen yang menjadi pelanggan produk "Breadhouse" dan melakukan 

indentifikasi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi 

pengembangan usaha roti ”Breadhouse” dan selanjutnya melakukan penyusunan 

strategi pengembangan usahanya. Metode pengumpulan data dengan 

menggunakan data primer melalui survei lapangan, wawancara dengan pemilik, 

karyawan dan konsumen. Konsumen yang dipilih sebagai sampel sebanyak 100 

orang dengan lokasi Depok, Bekasi, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sesuai 

dengan area keliling sales. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder melalui 

penelusuran pustaka, dokumen dan laporan instansi terkait. Metode analisis yang 

digunakan yaitu Importance Performance Analisys (IPA) melalui diagram 

Kartesius dan CSI, Matriks EFE-IFE dan analisis SWOT. 

Hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa sebagian besar konsumen 

adalah perempuan (72%) dan berada pada rentang usia 26-40 tahun (63%) dengan 

status ibu rumah tangga (43%) dan pegawai swasta (34%) serta sebagian besar 

status menikah 83%. Responden sebagian besar berdomisili atau bertempat 

tinggal di Depok (52%) dengan tingkat pendidikan bervariasi dari SLTA (30%), 
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Akademi (30%) dan Sarjana (35%). Sebagian besar responden mempunyai 

pengeluaran per bulan diatas Rp.1.500,000,-. 

Berdasarkan hasil analisis CSI didapat nilai CSI sebesar 70%, yang 

artinya tingkat kepuasan pelanggan total terletak antara rentang 0,66-0,80 yang 

berarti pelanggan merasa puas terhadap produk dan layanan “BreadHouse“. 

Berdasarkan hasil analisis Importance Performance, atribut yang termasuk dalam 

kuadran I (Prioritas Utama) oleh pelanggan dianggap sebagai atribut yang penting 

namun pelaksanaannya tidak optimal dan belum sesuai dengan harapan adalah 

harga produk, daya tahan produk, informasi gizi, kemudahan memperoleh produk, 

dan waktu keliling sales. 

Kevin Amin Fatoni (2012) dengan judul : Analisis Kepuasan 

Konsumen Dan Loyalitas Konsumen CoffeeShop (Warung Kopi) di Mall dan 

Non-Mall di Kota Malang. Tujuan dari penelitian tersebut, (a) untuk mengetahui 

tingkat kepuasan konsumen Coffeeshop di Mall dan non-Mall di Kota Malang, (b) 

untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen Coffeeshop di Mall dan non-Mall di 

Kota  Malang. Penelitian dilakukan di Coffeeshop yang berada di Mall dan di non-

Mall di Kota Malang, dengan metode penentuan lokasi dilakukan secara sengaja 

(purposive) dengan pertimbangan Coffeeshop yang terletak di salah satu pusat 

perbelanjaan di Kota Malang. Data yang di gunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer menggunakan metode survey dengan dan kuesioner. 

Analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode dengan 

memberikan gambaran, uraian secara mendetail berdasarkan data yang ada. 

Atribut dalam penelitian ini terdiri dari produk, tempat, promosi, harga, orang, 
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proses, dan bukti fisik. 

Hasil penelitian bahwa karakteristik responden konsumen Coffeeshop 

didominasi oleh konsumen berjenis kelamin laki-laki, berusia antara 19-24 tahun, 

berpendidikan Sarjana (S1), berstatus belum menikah, status pekerjaan 

mahasiswa, berpendapatan rata-rata Rp. 1.500.000-Rp. 2.500.000 per bulan untuk 

konsumen Coffeeshop di Mall dan pendapatan Rata-rata Rp. 750.000-Rp. 

1.500.000 per bulan untuk konsumen Coffeeshop di non-Mall. 

Kepuasan konsumen Coffeeshop di non-Mall lebih tinggi dibandingkan 

coffeeshop di Mall. Tingkat kepuasan tertinggi konsumen Coffeeshop di Mall ada 

pada atribut cita rasa, kebersihan tempat, dan alat. Sedangkan kepuasan tertinggi 

konsumen Coffeeshop di non-Mall ada pada atribut aroma, harga, kesigapan 

pramusaji, kesopanan pramusaji, keramahan pramusaji, kecepatan penyajian, 

kenyamanan tempat dan lokasi. Sedangkan loyalitas konsumen Coffeeshop di 

Mall lebih tinggi dibandingkan Coffeeshop di non-Mall, karena konsumen lebih 

mengutamakan atribut cita rasa dan kebersihan tempat serta alat. 

Syarifatunisa (2011) dengan judul : Analisis Strategi Peningkatan 

Kepuasan Pelanggan Toko Roti Unyil Venus Bogor. Tujuan dari penelitian ini 

adalah: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan di Toko Roti Unyil Venus dan kepuasan pelanggan Toko Roti Unyil 

Venus, (2) Menyusun hirarki strategi peningkatan kepuasan pelanggan Toko Roti 

Unyil Venus Bogor, (3) Merumuskan prioritas strategi peningkatan kepuasan 

pelanggan Toko Roti Unyil Venus dengan Proses Hirarki Analitik (PHA). Metode 
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analisisnya menggunakan metode Importance Performance Analisys (IPA) dan 

Customer Satisfaction Index (CSI).  

Hasil dari penghitungan IPA dan CSI terhadap 10 atribut yang terdapat di 

Toko Roti Unyil Venus diperoleh bahwa ada empat atribut yang masuk kuadran A 

(Prioritas utama) yaitu kebersihan dan kenyamanan toko (atribut 2), keramahan 

dan kesopanan karyawan (atribut 3), kecepatan pelayanan (atribut 4), harga yang 

terjangkau (atribut 5). Tiga atribut yang masuk kuadran B (Pertahankan prestasi) 

yaitu lokasi yang strategis (atribut 1), variasi rasa dan rasa roti yang enak (atribut 

6) dan jaminan produk (atribut 8). 1 atribut pada kuadran C (Prioritas rendah) 

yaitu penataan interior dan eksterior ruangan (atribut 10), serta 2 atribut yang 

masuk kuadran D (Berlebihan) yaitu variasi bentuk dan bentuk roti yang menarik 

(atribut 7) serta areal parkir (atribut 9). Berdasarkan Proses Hirarki Analitik 

(PHA), alternatif strategi peningkatan kepuasan pelanggan yang menjadi prioritas 

adalah pelayanan yang lebih baik dari pada pesaing dengan bobot 0,336. Hal 

tersebut dikarenakan pelayanan merupakan hal yang penting bagi pelanggan, 

sementara pihak Toko Roti Unyil Venus kurang memperhatikan hal tersebut. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sejarah Roti 

Roti adalah produk makanan hasil fermentasi tepung dengan ragi atau 

bahan pengembang lainnya, kemudian dipanggang (Mudjajanto dan Yulianti, 

2007). Roti berasal dari negara Mesir kuno ribuan tahun lalu. Orang mesir kuno 

mengolah tepung gandum menjadi roti gepeng yang dipanggang diatas batu yang 

dipanaskan. Orang-orang Yunani dan Romawi kemudian membuat roti dengan 
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cara dan bahan khas daerah setempat. Pada abad pertengahan, di Eropa mulai 

dikembangkan cara pembuatan roti yang lebih modern, seperti roti menjadi lebih 

harum dan lembut karena diperkaya dengan susu dan kuning telur. Dan kini dibuat 

oleh bakery atau pabrik roti dengan peralatan yang modern (Sufi, 2006). 

Bahan-bahan dasar yang digunakan dalam membuat roti yaitu tepung, 

gula, garam, mentega/minyak dan susu/air. Namun yang paling penting dalam 

pembuatan roti adalah ragi, karena ragi berfungsi mengembangkan adonan roti. 

Seiring peralihan konsumsi masyarakat terhadap makanan siap saji menjadikan 

roti sebagai bahan makanan pokok alternatif kedua setelah nasi karena roti 

memiliki nilai gizi yang tinggi dan lengkap serta mudah didapat. Bahkan di 

beberapa negara roti menjadi bahan makanan pokok utama karena mempunyai 

banyak keunggulan seperti rasanya yang bisa dibuat dalam berbagai variasi, juga 

sangat praktis dan mengenyangkan. Dilihat dari cara pengolahan akhirnya (Sufi, 

1999), roti dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu roti yang dikukus, 

digoreng, dan dipanggang.  

2.2.2 Model Teori  Konsumen 

Engel et al (1994), mengemukakan tentang perilaku konsumen sebagai 

tindakan seorang yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan 

menghabiskan produk dan jasa termasuk keputusan yang mendahului dan 

menyusul tindakan tersebut. Sedangkan Philip Kotler (2008), perilaku konsumen 

merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, 

membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 
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Perilaku konsumen dalam menentukan keputusan pembelian dipengaruh 

oleh beberapa elemen penting yang terdiri dari stimulan pemasaran, stimulan lain, 

dan karateristik konsumen. Dari elemen tersebut kemudian terjadi proses 

pembelian oleh konsumen dengan beberapa tahapan yang meliputi pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi, pengambilan keputusan, dan perilaku 

purnabeli. Sedangkan keputusan Pembelian mempertimbangkan pilihan produk, 

merk, toko, waktu, dan jumlah pembelian. 

Stimulan pemasaran merupakan elemen perangsang yang ditawarkan 

produsen terhadap konsumen meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. 

Stimulan ini berfungsi untuk memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian. 

Sedangkan stimulan lain merupakan elemen pendukung bagi produsen dalam 

menentukan keputusan yang datangnya dari luar seperti ekonomi, sosial, politik, 

dan budaya. 
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Gambar 2.1 Bagan Model Teori Konsumen Menurut Philip Kotler 
 (Sumber : Philip Kotler, 1997) 
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2.2.3 Lini Produk 

Menurut philip kotler (1996), lini produk adalah sekelompok produk 

yang saling terkait karena melakukan fungsi yang sama (mirip), dijual kepada 

kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui distribusi yang sama, atau 

memiliki kisaran harga tertentu. 

Setiap perusahaan harus dapat menetapkan panjang atau pendeknya lini 

produk agar dapat meningkatkan keuntungan. Panjangnya lini produk dipengaruhi 

oleh tujuan perusahaan, jika perusahaan ingin dikenal sebagai perusahaan lini-

penuh atau perusahaan yang sedang mencari bagian pasar dan perkembangan 

pasar yang tinggi akan melaksanakan lini produk yang lebih panjang. Untuk 

memperpanjang lini produknya dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan 

memperlebar lini (Line Strechting) dan dengan menambah barang kedalam lini 

(Line Filling). 

A. (Line Strechting) 

a. Pelebaran ke bawah (Downward Strecth). Banyak perusahaan pada awalnya 

berada pada bagian atas pasar dengan menawarkan produk yang berharga 

mahal dan kemudian melebarkan lininya kebawah pasar bawah dengan harga 

yang berharga lebih murah. 

b. Perluasan ke atas (Upward Strecth). Suatu perusahaan yang berada di segmen 

bawah ingin memperluas lini dengan memasuki segmen atas dengan alasan 

tertarik pada tingkat pertumbuhan dan margin yang lebih tinggi serta 

terbukanya kesempatan untuk memposisikan diri mereka sebagai 

pemanufaktur yang melayani semua lini. 
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c. Perluasan dua arah (Two-Way Strecth). Merupakan cara yang dilakukan 

perusahaan yang pada awalnya melayani pasar menengah dan kemudian 

memperluas lininya ke dua arah yaitu pasar atas dan pasar bawah dengan 

tujuan semua lini dapat diisi dan dapt menguasai pasar. 

B. Keputusan Menambah Barang Dalam Satu Lini (Line-Filling).  

Lini produk juga dapat diperpanjang dengan menambahkan lebih banyak 

barang kedalam suatu rentang lini yang telah ada. Ada beberapa motif untuk 

melakukan line-filling, yaitu  : meraih tambahan laba, berusaha memuaskan 

distributor yang mengeluh karena kehilangan penjualan akibat tidak adanya 

barang dalam lini produk , berusaha memanfaatkan kelebihan kapasitas, berusah 

menjadi perusahaan lini penuh yang terdepan, dan berusaha menutup lubang 

untuk menghalau pesaing. 

2.2.4 Segmentasi Pasar 

Segmentasi pasar adalah pengelompokan konsumen menjadi beberapa 

bagian sehingga dapat mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang akan 

dibidik. Segmen pasar terdiri dari sekelompok konsumen yang memiliki 

sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa (Philip Kotler, 2009). 

Keunggulan segmentasi adalah memungkinkan perusahaan merancang bauran 

pemasaran atas kebutuhan dan keinginan subbagian konsumen yang homogen 

(Sunarto, 2003).  

Segmentasi pasar secara garis besar dibagi menjadi beberapa bagian antara 

lain segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan 

segmentasi perilaku. 
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1. Segmentasi gemografis memerlukan pembagian pasar menjadi beberapa unit 

geografis seperti nerara, wilayah, kabupaten, kota atau lingkungan sekitar. 

2. Segmentasi demografis membagi pasar menjadi beberapa kelompok seperti 

usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, 

pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan kelas soial. 

3. Segmentasi psikografis membagi pasar menjadi beberapa kelompok 

berdasatrkan sifat kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Psikografi adalah ilmu 

untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami 

konsumen. 

4. Segmentasi perilaku membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan 

pengetahuan, sikap, atau respon terhadap sebuah produk. 

2.2.5 Kepuasan Konsumen 

2.2.5.1 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Menurut Schnaars dalam (Tjiptono, 1994), pada dasarnya tujuan dari 

suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas. 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi berupa word-of-mouth yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Philip Kotler (2009), secara umum kepuasan 

(satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil)  terhadap 

ekspektasi mereka. Jika kinerja memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. 
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Jika kinerja sesuai ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi 

ekspektasi , pelanggan akan puas atau senang.  

2.2.5.2 Faktor–Faktor  Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu kualitas 

produk, harga, kualitas pelayanan (service quality), Emotional factor, biaya dan 

kemudahan (Irawan, 2004). 

1. Kualitas Produk 

Kualitas produk memiliki beberapa pengertian  yaitu kesesuaian dengan 

persyaratan, kecocokan untuk pemakaian, perbaikan berkelanjutan, bebas dari 

kerusakan/cacat, memenuhi kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, 

melakukan segala sesuatu secara benar, dan sesuatu yang bisa membahagiakan 

pelanggan. Tjiptono (1996). Konsumen akan merasa puas terhadap suatu produk 

setelah membeli dan menggunakan produk tersebut ternyata kualitas produknya 

lebih baik dibandingkan dengan produk usaha sejenis/pesaing.  

2. Harga 

Menurut Tjiptono (1996), penetapan harga oleh produsen  dengan tujuan 

mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas konsumen, berorientasi 

pada citra (image) yaitu bahwa image perusahaan dapat dibentuk melaui harga. 

Harga menjadi suatu hal sangat penting bagi konsumen yang sensitif, biasanya 

harga murah membuat konsumen merasa puas karena konsumen akan 

mendapatkan value for money yang tinggi.  
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3. Service Quality 

Service quality merupakan kualitas layanan yang biasanya sulit ditiru. Kualitas 

yang baik membuat konsumen puas terhadap kinerja perusahaan tersebut. service 

quality menurut Bitner (2000), mencakup (1) Kehandalan (Reliability) merupakan 

kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang 

ditawarkan; (2) Daya tanggap (Responsiveness), respon atau kesigapan karyawan 

dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat tanggap 

dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani transaksi dan 

penanganan keluhan pelanggan; (3) Jaminan (Assurance). Mencakup kemampuan 

dan pengetahuan karyawan berkaitan dengan produk yang ditawarkan secara 

tepat, kualitas keramahtamahan, ketrampilan dalam memberikan informasi dan 

menanamkan kepercayaan bagi pelanggannya; (4) Empati (Empathy), berarti 

memberikan perhatian yang khusus secara personal bagi pelanggannya, seperti 

misalnya dalam berkomunikasi agar dapat semakin memahami keinginan dan 

kebutuhan pelanggannya; (5) Bukti Langsung (Tangible) Mencakup fasilitas 

seperti penampilan fisik berupa gedung, ruangan serta perlengkapannya (Briliana, 

2010) 

4. Emosional Factor 

Emosional factor merupakan faktor emosional yang datang dari konsumen sendiri 

secara alamiah, dimana konsumen akan merasa puas jika perusahaan memberikan 

emosional value terhadap produk yang dihasilkan. Dalam hal ini, konsumen mau 

membayar harga yang teramat tinggi bahkan tidak masuk akal untuk sebuah 
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barang maupun jasa, hanya karena barang tersebut bentuk, warna, penampilan 

sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Biaya dan Kemudahan 

Konsumen akan merasa puas bila mereka dapat dengan mudah mengakses 

produk/layanan jasa yang dibutuhkan. Kemampuan akses ini bisa diartikan 

tersedianya fasilitas yang mudah, nyaman, terjangkau dari segi jarak atau efisien 

dalam mendapatkan produk, dan terjangkau dari segi biaya. 

2.2.6 Marketing Mix 

Perusahaan dapat menentukan dan memutuskan menempatkan 

produknya, sejauh mana menyesuikan strategi pemasaran sesuai kondisi – kondisi 

yang ada. Kemungkinan perusahaan mulai merancang bauran pemasaran 

(marketing mix) secara rinci dan terstandarisasi secara global di seluruh dunia. 

Marketing mix terdiri dari segala hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk 

mempengaruhi permintaan atas produknya. Beberapa kemungkinan itu secara 

umum dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok variabel yang dikenal 

sebagai “empat P” yaitu, produk (product), harga (price), tempat (place), dan 

promosi (promotion).  

Marketing mix/Bauran Pemasaran adalah serangkaian variabel pemasaran 

terkendali yang dipakai oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang 

dikehendaki perusahaan dari pasar sasarannya (Kotler, 1999). Bauran Pemasaran 

dibagi menjadi 4 komponen P ( Product, Price, Place and Promotion), yaitu: 
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a. Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk 

diperhatikan dimiliki, digunakan, dan dikonsumsi, serta dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. Produk menjadi elemen penting dalam sebuah program 

pemasaran karena produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. 

Konsumen memahami secara subjektif terhadap suatu produk yang ditawarkan 

produsen. Oleh sebab itu, produsen menjadikan pemahaman tersebut sebagai 

usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta 

daya beli pasar. 

Menurut (Winardi, 1992), produk (Product) dapat diukur melalui variasi 

produk, Kualitas produk, Desain produk, Jaminan (garansi) yang ditawarkan, 

Merek dagang, Pembungkusan, Sifat – sifat dan ciri – ciri produk. 

b. Harga 

Harga dapat ditentukan oleh suatu kebijakan yang diambil perusahaan 

dengan berbagai pertimbangan sehingga antara produsen dan konsumen 

memperoleh apa yang diinginkan sesuai tujuannya masing-masing. Bagi produsen 

menginginkan harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi sedangkan 

bagi konsumen menginginkan harga yang murah. Produsen harus bijak untuk 

menentukan harga secara tepat sehingga konsumen merasa puas dengan harga 

yang ditentukan.  

Harga merupakan satu – satunya elemen dalam Bauran Pemasaran atau 

marketing mix yang memberikan peghasilan atau pendapatan bagi perusahaan, 
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sedangkan elemen lain hanya menghasilkan biaya (pengeluaran). Selain itu harga 

merupakan elemen marketing mix yang bersifat flexibel, artinya dapat diubah 

dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen 

terhadap saluran.  

Penentuan harga (pricing) yang dilakukan produsen memiliki dampak 

pada penyesuaian strategi pemasaran yang diambil dan harus memutuskan dimana 

memposisikan produknya pada kualitas dan harga di tengah-tenga pasar. 

Sedangkan elastisitas harga dari suatu produk juga akan mempengaruhi 

permintaan dan penjualan. Menurut (Winardi, 1992), harga dapat diukur melalui 

tingkat harga, harga produk pesaing, potongan pembelian (discount), periode 

pembayaran, variasi sistem pembayaran. 

c. Tempat  

Tempat mengacu pada lokasi penyediaan produk pada suatu tempat bagi 

konsumen sehingga lebih mudah untuk mengaksesnya. Tempat biasanya identik 

dengan distribusi pemasaran/saluran pemasaran. Sebuah produk harus tersedia 

kepada konsumen kapan dan di mana konsumen menginginkannya untuk 

membentuk loyalitas terhadap perusahaan. 

Saluran distribusi adalah rute atau rangkaian perantara, baik yang 

dikelola pemasar maupun independen, dalam menyampaikan barang dari 

produsen ke konsumen (Tjiptono, 1997). Untuk menentukannya perlu adanya 

kebijakan perusahan untuk lebih memperhatikan dari sisi konsumen. 
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d. Promosi  

Promosi adalah ujung tombak pemasaran karena merupakan suatu bentuk 

komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan 

mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkuatan. Media promosi yang dapat digunakan meliputi periklanan, 

promosi penjualan, publisitas dan hubungan masyarakat, dan Pemasaran langsung, 

serta mulut kemulut (word of mouth). Menurut Tjiptono (1996), promosi dapat 

diukur melalui tingkat kemenarikan iklan, tingkat promosi penjualan, publisitas 

pesaing, public relation. 

 


