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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemahaman Tentang Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seorang 

kepada orang lain melalui proses tertentu sehingga tercapai apa yang 

dimaksudkan atau yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Di dalam 

komunikasi terkandung maksud atau tujuan yang jelas antara si penyampai 

atau pengirim pesan ( komunikator) dengan penerima pesan (komunikan). 

Maksud dan tujuan yang  jelas antara kedua belah pihak akan mengurangi 

gangguan atau ketidakjelasan, sehingga komunikasi yang terjadi akan 

berjalan secara efektif (Harapan, 2014:2). 

Menurut Everett M. Roger menyebutkan “ Komunikasi adalah 

proses di mana suatu ide diaihkan dari sumber kepada suatu penerima atau 

lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka” (Mulyana, 

2010:69) Komunikasi sebagai transaksi. Proses komunikasi dalam hal 

transaksi dapat disebut sebagai komunikasi merupakan proses yang 

dinamis secara berkesinambungan dan mengubah pihak yang 

berkomunikasi. 

2.1.2 Manfaat  Ilmu komunikasi 

Komunikasi dianggap penting dalam kehidupan komunikasi 

merupakan suatu rankaian yang tidak akan pernah lepas dari kegiatan 

manusia beberapa ahli menyebutkan : 
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Komunikasi itu Fundamental dalam arti komunikasi merupakan 

kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari hal yang yang 

tidak lepas pada kehidupan keseharian. seorang pakar Psikologi 

Komunikasi menyatakan, Paul Walzlawick (1921-2007) pernah 

mengatakan “ We cannot not communicate ( kita tidak bisa tidak 

berkomunikasi) yang artinya komunikasi merupakan kebutuhan terpenting 

manusia, menurut penelitian  (Tubbs dan Moss,2003) mengatakan 75% 

waktu yang kita pakai untuk berkomunikasi.” Setiap kegiatan manusia 

sebagaian besar adalah sebuah komunikasi secara naluriah, manusia pada 

dasarnya selalu dihinggapin dengan keinginan, keinginan itu pula bisa 

terpenuhi dengan cara berkomunikasi.( Nurudin,2017:10). 

2.1.3 Proses Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Sumber Donni Juna Priansa,2017:14 

Pengirim mempunyai ide atau gagasan berupa gagasan yang 

muncul kemudian ide tersebut dibahas menjadi sebuah pesan agar mudah 

1. Pengirim 

mempunyai ide/ 

gagasan 

3.  Pesan disampaikan 

4. Penerima mendapat 
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5. Penerima beraksi dan 

mengirim umpan balik 

2.  Ide berubah menjadi 

pesan 
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di mengerti dan dipahami oleh orang lain kemudian  pesan dikirim melalui 

media ataupun saluran komunikasi dan kontak langsung antara pengirim 

dan penerima pesan komunikasi akan terjadi ketika penerima pesan 

memahami ide dan gagasan pengirim kemudian penerima pesan akan 

bereaksi terhadap pesan oleh pengirim dan memberikan respon tertentu.  

 

2.1.4 Komunikasi Persuasif 

Dalam komunikasi persuasif memiliki sifat mengajak ataupun 

merubah perilaku pada penerima pesan (komunikan), yang seakan 

perubahan tersebut bukan atas hendak komunikator. “persuasi dalam 

arti semurni murninya, yaitu menggunakan informasi tentang situasi 

psikologis dan sosiologis serta kebudayaan dari komunikaan, untuk 

mempengaruhinya dan  mencapai perwujudan dari apa yang diingikan 

oleh message. Tanpa pengetahuan situasi demikian maka message dan 

kegiatan komunikasi akan berhasil sedikit ataupun sama sekali akan 

gagal” (Nugroho, 2010:126-127) 

2.2 Pemahaman Tentang Komunikasi Pemasaran  

(Marketing Communication) 

2.2.1  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang 

membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan 

nilai dengan orang lain, dalam arti lain bahwa produsen menciptakan suatu 
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produk dengan melihat kebutuhan konsumen yang nantinya diharapkan 

adanya proses pertukaran ataupun transaksi antara pihak produsen dan 

konsumen, konsep paling dasar yang melandasi pemasaran terjadi karena 

adanya kebutuhan manusia, kebutuhan manusia merupakan suatu 

gambaran dari perasaan kekurangan  misalnya kebutuhan fisik dasar akan 

makanan, pakaian, tempat tinggal berbeda halnya dengan keinginan, 

keinginan merupakan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan 

kepribadian seseorang, manusia memiliki keinginan yang hampir tidak 

terbatas teteapi memiliki sumber daya yang terbatas jadi mereka memilih 

produk yang memberi nilai kepuasan dari uang mereka, ketika didukung 

oleh daya beli keinginan menjadi sebuah permintaan. 

Menurut Philip Kotler (2002:24) pemasaran adalah “ Proses 

mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Dua sasaran 

pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan 

keunggulan nilai serta menjaga dan menumbukan pelanggan yang ada 

dengan memberikan kepuasan”. Saat ini pemasaran menyangkut semua 

usaha menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan 

pelanggan yang menguntungkan, pemasaran di mulai dengan memahami 

dan mengerti akan keinginan dan kebutuhan konsumen keberhasilan, jika 

suatu pemasaran dapat di organisir dengan baik maka tujuan dari 

pemasaran untuk meningkatkan, mempertahakan nilai jual dan mencapai 

target nilai kepuasan konsumen dapat berjalan bailk pula, pemasaran 

merupakan hal penting dalam sebuah perusahaan dimana sebuah proses 

untuk menjalankan suatu perusahaan yang memiliki kekuatan tersendiri 
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pada perusahaa, jika suatu perusahaan gagal dalam melakukan pemasaran 

kemungkinan terburuk dari hal tersebut perusahaan mengalami bangkrut, 

definisi secara luas menyebutkan “ pemasaran adalah proses sosial dan 

manjerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan 

yang lain.“ 

Pemasaran sebagai proses perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan baik. Disisi lain Terence A. Shimp 

(2010) memilik pemahan lain yang menyatakan pemasaran merupakan 

kumpulan aktivitas bisnis dan organisasi yang menciptakan sebuah nilai 

pertukaran antara bisnis, perusahaan dan konsumen, ”pemasaran dianggap 

sebagai proses perencanaan konsep,harga,promosi dan pendistribusian ide-

ide barang ataupun jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan 

individu dan tujuan organisai” seperti yang telah di ungkapkan Terence A 

shimp. 

Dapat di pahami juga pemasaran adalah sistem fungsi dari 

organiasi yang komplek sebuah proses menciptakan,mengkomunikasikan, 

dan menyampaikan nilai kepada konsumen dan membangun hubungan 

konsumen yang menguntungkan pihak-pihak organisasi maupun 

perusahaan tertentu. 
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2.2.2 Tahapan Pemasaran 

Program pemasaran terintegrasi untuk menghantarkan proposisi 

nilai perusahaan harus menciptkan pemawaran produk yang 

memuaskan kenutuhan para konsumen “Program pemasaran terdiri dari 

bauran pemasaran perusahaan, yaitu kumpulan sarana pemasrana yang 

digunakan perusahaan untuk mengimplemetasikan strategi 

pemasarannya”, sarana bauran pemasaran utama di kelompokan 

menjadi empat kelompok besar disebut 4P yaitu : 

1. Product ( produk ) 

Mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan 

produk atau jasa yang tepat untuk produk ataupun jasa yang tepat 

untuk dipasarkan dengan mengubah produk maupun jasa yang ada 

untuk mempengaruhi keinginan pasar, mutu produk menunjukkan 

kemampuan produk maupun jasa untuk menjalankan sesuai fungsinya.  

2. Price ( harga) 

Sistem manajemen perusahaan  akan menentukan harga yang 

tepat untuk barang ataupun jasa yang dihasilkan dan juga perusahaan 

akan menentukan strategi yang bekaitan dengan harga produk atau 

jasa dari perusahaan, harga merupakan sebuah  nilai yang ditukarkan 

konsumen dengan manfaat memiliki dan menggunakan produk dan 

jasa dari perusahaan.  

3. Place ( tempat ) 

Proses keterkaitan penggunaan perantara pemasaran untuk untuk 

memasarkan produknya sesuai dan tepat sasaran pada konsumen 
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pemilihan saluran perdagangan yang sesuai akan lebih efisien bagi 

penyedia jasa ataupun produsen barang. 

4. Promotion  ( promosi ) 

Suatu proses pengenalan produk maupun jasa kepada target 

konsumen yang memiliki fungsi antara lain membujuk para konsumen 

untuk menggunakan barang atau jasa dari perusahaan  tertentu maka 

dari itu diperlukan bauran strartegi promosi (promotion mix) yang 

terdiri dari berbagai komponen utama yaitu periklanan (advertising), 

promosi penjualan (sales promotion) hubungan masyarakat (public 

relations), dan penjualan perseorangan (personal selling) 

2.2.3 Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran merupakan pendekatan multidisiplin 

yang menggabungkan teori ilmu komunikasi dan ilmu pemasaran 

yang menghadirkan kajian baru yaitu komunikasi pemsaran,di kajian 

ilmu komunikasi pemasaran terdapat berbagai aktivitas memiliki 

tujuan yaitu untuk menyebarkan informasi dengan cara komunikasi 

yang komunikatif dan untuk menarik konsumen,dengan hal tersebut 

dapat menimbulkan pembelian yang berulang, Secara garis besar, 

proses komunikasi pemasaran dapat dijelaskan dalam gambar berikut : 
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Gambar 2.1 Proses Komunikasi Pemasaran 

    Sumber: Fandy Tjiptono (2015) 

 

2.2.4 Model dalam Komunikasi Pemasaran 

Model komunikasi pemasaran meliputi sender atau sumber 

(source). Dalam pemasaran sumber berarti pihak yang mengirim pesan 

pemasaran kepada konsumen. Pada proses komunikasi dapat ditentukan 

jenis komunikasi apa yang akan digunakan oleh seseorang. Pesan akan 

disampaikan seseorang melalui iklan, personal selling, promosi 

penjualan, public relations. Segala jenis merencanakan pesan hingga 

penetapan promosi merupakan sebuah ecoding..  

Pesan yang akan disampaikan dalam media cetak akan berbeda  

bentuk dan strukturnya dengan pesan yang disampaikan dalam media 

elektronik. Pesan yang disampakan dapat berupa lisan. 

Dalam halnya di media yang ketika terjadi sebuah pertukaran 

ataupun tranmisi Proses decoding kemudian di lanjutkan dengan 

tindakan konsumen akan diterima setiap individu sebagai penerima 

pesan. Jika pesan diterima secara positif,jika penerimaan pesan baik 
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oleh konsumen penindakan dari penerimaan pesan tersebut akan 

berdampak positif juga. Sikap positif konsumen akan mendorong 

konsumen melakukan pembelian. Begitu juga sebaliknya dengan 

penerimaan pesan negatif akan mendorong konsumen untuk melakukan 

tindakan batal pembelian ataupun hilang kepercayaan. 

 

 

  

 

 

Gambar 2.2 

Sumber : Philip and Kotler (2001) 

 

Model komunikasi pemasaran terintergrasi (IMC) pada buku Agus hermawan 

menyebutkan “ model komunikasi pemasaran terintergrasi mencoba untuk 

mengintergrasikan semua unsur bauran promosi yang ada dengan asumsi bahwa tidak 

ada satu unsur pun yang terpisah dalam mencapai tyujuan pemasaran yang efektif” 

 Bauran komunikasi pemasaran yang terkait erat merupakan upaya  menciptakan 

(brand equity) ekuitas merek 
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 Gambar 2.3 Model komunikasi Pemasaran Terintergrasi 

Sumber : Takada, H. C., Kramer, T. (2009) 

2.2.5  Peran Komunikasi  

Adapun peran komunikasi dalam komunikasi pemasaran, yakni  

1. Komunikasi sebagai alat menginformasikan mengenai keberadaan 

produk yang akan ditawarkan. 

2. Komunikasi dapat berusaha membujuk konsumen untuk keinginan 

membei produk atau jasa tersebut. 

3. Komunikas digunakan sebagai pengingat konsumen 

atasadanyakebaradaan produk dan jasa yang ada dipasaran. 

4. Komunikasi digunakan sebagai sarana pembeda (differential)  

5. peran pada tingkat tertinggi ialah komunikasi sebagai sarana untuk 

mengetahui terhadap produk yang ditawarkan. 
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2.2.6 Bauran komunikasi pemasaran 

Bauran komunikasi pemasaran merupakan kumpulan antara 

periklanan,penjualan personal, promosi penjualan, hubungan 

masyarakat, dan pemasaranlangsung yang digunakan perusahaan 

(Kotler,2001:112) sebagai berikut : 

1. Periklanan 

Periklanan merupakan segala biaya yang harus dikeluarkan 

sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi nonpribadi dalam 

gagasan barang atau jasa. 

Menurut American Marketing Association (AMA) yang 

didefinisikan sebagai periklanan merupakanseluruh proses yang 

meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasaniklan. Sedangkan definisi iklan sebagai semua bentuk 

bayaran untukmempresentasikan dan mempromosikan ide, barang, 

atau jasa secara non personaloleh sponsor yang jelas (Fandy, 

1997:226). Begitu juga dengan tujuan periklananadalah tugas 

komunikasi tertentu yang harus dilakukan denganaudiens 

sasarantertentu selama periode waktu tertentu. 

Bentuk periklanan yang membandingkan dua atau lebih 

merekbersaing yang dinamai atau ditunjukkan secara khusus dalam 

satuatau lebih atribut tertentu. 
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2. Penjualaan Personal 

Presentasi pribadi oleh para wiraniaga perusahaan dalam 

rangkamenyukseskan penjualan dan membangun hubungan dengan 

pelanggan. 

3. Promosi Penjualan 

Intensif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan 

suatuproduk atau jasa. Misalnya: sampel produk, diskon harga, kupon, 

hadiahdan point of purchase. 

4. Hubungan Masyarakat 

Membina hubungan baik dengan publik terkait untuk 

memperolehdukungan, membangun citra perusahaan yang baik, dan 

menangani ataumenyingkirkan gosip, cerita, dan peristiwa yang dapat 

merugikan. 

5. Pemasaran Langsung 

Komunikasi langsung dengan pelanggan yang diincar secara 

khusus untukmemperoleh tanggapan langsung. 

Misalnya:telemarketing, pemasaran catalog, dan pemasaran via 

pengeposan atau telepon. 

6. Publisitas 

Publisitas merupakan penempatan informasi baik berupa tulisan, 

gambar, atau video tentang produk/ jasa/ perushaan tertentu oleh 
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media massa , yang didapatkan perusaahaan secara gratis (tidak perlu 

membayar). Nemun isi berita/ informasi yang disebarluaskan tidak 

dapat dikontrol oleh perusahaaan, sehingga akibatnya bisa baik atau 

buruk bagi citra perusahaan. 

7. Even Sponsorship 

Secara umum even sponsorhip berupa penyediaan sumber daya 

(orang, uang, peralatan, dll) dari suatu perusahaan/ individu/ 

organisasi untuk mendapatkan suatu manfaat. Dalam even sponsorship 

biasanya yang disajikan hanya nama merek/ perusahaan. Oleh karena 

iri even sponsorship biasanya dipadukan dengan komunikasi 

pemasaran lain. 

Tujuan even sponsorship: 

Periklanan : mengiklankan produk yang tidak diperbolehkan diiklankan 

melalui media massa, memasang iklan dilokasi yang mampu menjangkau 

banyak orang, promosi produk secara spesifik, perkenalan produk baru. 

Humas : memperkenalkan perusahaan dan menciptakan/ mempertahankan 

citra perusahaan, membua tcalon pembeli familiar dengan nama 

perusahaan, menunjukkan keramahtamahan, merangsang minat wartawan 

untuk meliput. 
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2.2.7 Tujuan Komunikasi Pemasaran 

Komunikasi pemasaran dapat memenuhi kebutuhan. Terdapat ada 

tiga bagaimana sebagai penyebar informasi tentang produk ataupun jasa 

yang nantinya akan berpengaruh pada konsumen dalam penindakan 

kegiatan konsumtif Aspek kognitif, merupakan aspek yang dapat 

membentuk kesadaran mengenai informasi tertentu. Pada tahapan ini, 

konsumen akan diberikan informasi mengenai produk.  

1. Aspek afektif, merupakan aspek untuk memberikan pengaruh 

untuk melakukan sesuatu. Pada tahap ini calon konsumen 

mulai tertarik dengan produk atau jasa yang dipasarkan. 

2. Aspek konatif, merupakan aspek yang dapat membentuk pola 

konsumen menjadi perilaku yang diharapkan. Pada tahapan ini, 

konsumen yang sudah datang dan membeli produk atau jasa,  

2.3 Pemahaman Tentang Perilaku konsumen 

2.3.1 Definisi Perilaku konsumnen 

Perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata 

individu (konsumen) yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan (psikologis) 

dan faktor luarnya (eksternal) yang mengarahkan mereka untuk memilih 

dan mempergunakan barang yang diingikan. Pada kutipan Sciffman dan 

Kanuk (2010)  di buku Prof. Dr. Ir Ujang Sumarwan, M.Sc. 

mengungkapkan “Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku 

yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, menggunakan, 

mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan 
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akan memuaskan kebutuhan mereka”. Adapun pengertian perilaku 

konsumen menurut para ahli : 

1.  David L. Dan Albert J. Della Bitta (1993:5) menjelaskan “ 

consumer behavior may be defined as the decision process and physical 

activity individuals engage in when evaluating, acquiring, using, or 

disposing of goods and service”. (perilaku konsumen dapat didefinisikan 

sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik 

yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau 

dapat mempergunakan barang-barang dan jasa). 

2.  James F. Engel et al (1992:3)  mengungkapkan bahwa “ consumer 

behavior is the defined as the acts of individuals directly invloved in 

obtaining and using economic good service including the decision process 

that precede and determine these acts” (perilaku konsumen 

didefinikasikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung 

terlihat dalam usaha memperoleh dan mengunakan barang-barang jasa 

ekonomis termasuk proses pengambilan keputusanyang mendahului dan 

menentukan tindakan-tindakan tersebut. 

2.3.2 Manfaat Mempelajari Perilaku Konsumen 

Mengenai seberapa penting untuk mempelajari suatu bidang studi ataupun 

mengkaji ilmu merupakan keharusan untuk mencapai pemahaman cara 

berfikir yang nantinya bermanfaat dan adanya kontribusi terhadap praktik 

dilapangan misalnya studi mengenai perilaku konsumen ada dua hal alasan 

yang menjadi acuan mengapa perilaku konsumen perlu dipahami : 
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1.  Setiap konsumen berinteraksi dengan lingkungannya dan 

mempunyai sifat yang tidak konstan dalam setiap melakukan 

pembelian, sehingga perilaku konsumen dapat berubah setiap saat, 

oleh sebab itu penting untuk memahami perilaku konsumen dan apa 

saja yang mempengaruhi dalam setiap perubahan perilaku konsumen. 

2.  Perilaku konsumen sendiri penting dalam menjangkau setiap 

pengambilan keputusan, menggunakan suatu produk tertentu 

berdasarkan alasan-alasan tertentu, baik secara langsung maupun tak 

langsung hal ini terkait pada kondisi kejiwaan dan faktor eksternal 

konsumen, dengan mempelajari perilaku konsumen pemasar akan 

lebih mudah untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan 

keputusann itu terbentuk. 

Adapun hal lain yang mengungkapkan perilaku konsumen dinamis dan 

menarik menggambarkan perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan 

informasi, disisi lain perilaku konsumen memegang peran penting dalam 

pengembangan kebijakan publik 

2.3.4 Keterkaitan Perilaku Konsumen dan Konsep Pemasaran 

Analisa konsumen merupakan landasan manajemen pemasaran 

tentang bagaimana mendesain bauran pemasran, membuat segmentasi 

pasar, posisi dan diferensiasi produk, melakukan analisis lingkungan, 

mengembangkan riset pasar. “Konsep pemasaran adalah suatu konsep 

bisnis yang menekankan strategi pemasaran yang berhasil adalah strategi 

yang dibangun berdasarkan kepada pemahamaan yang lebih baik dari 
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perilaku konsumen”. Pemahaman yang baik kepada perilaku konsumen 

akan membantu manajer pemasar untuk melakukan hal-hal berikut : 

 

1. Analisis Lingkungan 

Para manajer dapat mengevaluasi faktor kekuatan luar yang 

berpengaruh pada perusahaan dan pelanggannya, serta yang 

menciptakan tantangan dan peluang. Faktor sebagai berikut : 

a. Demografis  

b. Ekonomi  

c. Alam 

d. Teknologi  

e. Politik  

f. Budaya  

2. Riset  

Para manajer akan mengumpulkan beberapa data dan informasi 

mengenai perilaku konsumen, seperti bagaimana konsumen 

tersebut mencari informasi, membeli, mengkonsumsi dan 

melakukan putusan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya 

yang nantinya data akan digunakan oleh manajer pasar untuk 

membuat strategi pemasaran. 

3. Segmentasi 

Segmentasi adalah pengelompokan pasar atau konsumen 

berdasarkan karakteristik tertentu, misalnya berdasarkan 

kesamaan kebutuhan akan barang dan jasa yang nantinya 
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dipilih dan diolah produsen sebagai target pasar perusahaan 

menurut : 

 Karakteristik konsumen 

a. Demografi 

b. Perilaku kosumsi 

c. Profil psikografik  

d. Karakteristik personal 

 Situasi  

a. Definisi tugas 

b. Kondisi antesenden 

c. Waktu 

d. Lingkungan fisik 

e. Lingkungan sosial 

 Geografi  

a.  Batas negara 

b. Wilayah 

c. Batas provinsi  

d. Urban/rural 

e. Kode pos/blok sensus 

 Budaya  

a. Norma, nilai adat, dan kebiasaan 

b. Sub-kultur  

4. Positioning dan Diferensiasi 
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Positioning  adalah  membangun dan menciptakan presepsi 

mengenai karakteristik atau citra suatu  produk atau merk 

dibandingkan dengan pesaing, Positioning yang berhasil ketika 

konsumen memiliki citra yang sesuai dengan keinginan 

produsen. Keterkaitan positioning dengan deferensiasi 

merancang atau  membentuk karakteristik barang maupun jasa 

yang berbeda dengan pesaing. 

 

 

5. Bauran pemasaran jasa 

Alat pemasaran untuk jasa  di kenal dengan 7P dimana 3P yang  

diperluas lebih mendalam dari 4P  yaitu product, price, place 

dan promotion. 3P itu diperjelas sebagai berikut : 

1. People (orang) 

“Orang yang terkait dengan kegiatan pemasaran dalam sebuah 

perusahaan antara lain staff atau karyawan perusahaan yang 

merupakan unsur yang cukup penting  dapat memberikan jasa 

kepada konsumen, orang tersebut harus mempunyai kompetensi 

tinggi”. 

2. Process (proses) 

Bagaimana suatu jasa dapat tersampaikan dan dikosumsi oleh 

konsumen atau khalayak, ketika jasa di kosumsi oleh konsumen 

membutuhkan proses yang harus diikuti oleh kmonsumen dan 
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orang-orang yang terlibat dalam memberikan jasa kepada 

konsumen. 

3. Proff 

Proff  adalah bukti fisik yang harus disampaikan kepada 

konsumen agar mereka meykini bahwa jasa yang ditawarkan 

perusahaan  memiliki standart kualitas yang dibutuhkan oleh 

konsumen yang pernah menggunakan jasa tersebut. 

2.4 Pemahaman Tentang Loyalitas Merek 

2.4.1 Pengertian Loyalitas 

Loyalitas merupakan satu hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, namun 

tidak bisa dibeli, untuk mendapatkan suatu loyalitas dari seseorang bukanlah 

sesuatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, berbanding terbalik dengan 

kesulitan yang akan mendapatkannya, menghilangkan loyalitas seseorang justru 

menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan.  

Loyalitas dapat memiliki kata dasar “loyal yang berasal dari bahasa 

Prancis kuno loial. Menurut Oxford Dictionary, pengertian loyalitas adalah the 

quality of being loyal dimana loyaldidefinisikansebagai giving or showing firm 

and constant support or allegiance to a person or institution. Apabila  diartikan 

secara bebas, pengertian loyalitas menurut Oxford Dictionary merupakan mutu 

dari sikap yang setia (loyal), sedangkan loyal didefinisikan sebagai tindakan 

memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan 

kepada seseorang atau institusi. Sementara itu”. Loyalitas merupakan suatu hal 

yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat 

banyak faktor yang akan memengaruhinya.  
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2.4.2 Loyalitas konsumen 

 Loyalitas konsumen dapat memiliki peran penting dalam sebuah 

perusahaan, mempertahankan tmereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup. Hal ini dapat menjadi alasan utama bagi 

perusahaan untuk menarik dan mempertahankan konsumen. Dua hal yang menjadi 

pertimbangan utama perusahaan dalam mempertaankan loyalitas pelanggan 

adalah, pertama karena semakin mahalnya biaya perolehan pelanggan baru dalam 

iklim kompetisi yang sedemikian ketat, kedua adalah adanya kenyataan bahwa 

tingkat kemampulabaan perusahaan. 

Secara harfiah loyal berarti setia, sehingga loyalitas diartikan sebagai 

kesetiaan yang timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri. 

Ada beberapa tokoh yang mengemukakan definisi loyalitas. Menurut Oliver yang 

dikutip Ratih Hurriyati (2005:128), 

“Customer loyalty is deefly held commitment to rebuy repatronize a prefered 

product or service concictenly in the future, despite situasional influences and 

marketing efforts having the potential to cause switching behavior”. 

Pendapat lain mengenai loyalitas konsumen menurut Gramer dan Brown 

(dalam Utomo 2006: 27) dapat memberikan definisi mengenai Loyalitas 

(loytalitas jasa), yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan 

perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi 

atau kecenderungan. Dari definisi yang disampaikan Gramer dan Brown, 

konsumen yang loyal tidak hanya seorang pembeli yang melakukan pembelian 

berulang, tetapi juga mempertahankan sikap positif terhadap penyediajasa. 
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Loyalitas konsumen didefinisikan sebagai suatu ukuran kesetiaan dari 

pelanggan dalam menggunakan suatu merek produk atau merek jasa pada kurun 

waktu tertentu pada situasi dimana banyak pilihan produk ataupun jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan pelanggan memiliki kemampuan 

mendapatkannya. 

. 

 Loyalitas konsumen sendiri terbagi menjadi dua bagian ataupun kelompok 

yaitu loylitas merek (brand loyality) dan loyalitas toko (store loyality) : 

1. Loyalitas merek (brand loyality) 

Kepedulian konsumen terhadap merk tertentu sikap menyenangi 

terhadap suatu merk yang digambarkan melalui pembelian yang 

konsisten sepanjang waktu dan akan sebagai contoh seorang yang akan 

melakukan pembelian di tempat lain asal mendapatkan barang yang 

diingikan. 

Pendapat Ujang sumarwan pada buku perilaku konsumen 

mengatakan”loyalitas merk diartikan sikap positif seorang konsumen 

terhadap suatu merk tertentu, konsumen memiliki keinginan kuat 

untuk membeli ulang merk yang sama pada saat sekarang maupun 

masa yang akan datang”. (Ujang Sumarwan2011:390) 

2. Loyalitas toko (store loyality) 

Kepedulian konsumen terhadap sebuah toko tanpa memandang 

brand apa yang akan di beli, perilaku konsisten pembelian pada toko 

tertentu 
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