
7 

 

BAB II 

TI NJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Perilaku Pelanggan 

Enggel (1995) berpendapat bahwa perilaku pelanggan adalah tindakan 

langsung untuk mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk, jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. 

Perilaku pelanggan sebagai perilaku pembelian pelanggan akhir, baik 

individu maupun rumah tangga, yang membeli produk untuk konsumsi 

personal (Simamora, 2004). 

Schiffman dan Kanuk (2000) mendefinisikan perilaku pelanggan 

sebagai proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa 

maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

pelanggan selalu melihat perilaku dari tiap individu, rumah tangga ataupun 

organisasi tentang bagaimana mereka berproses sebelum memutuskan untuk 

melakukan pembelian, serta tindakannya setelah memperoleh dan 

mengkonsumsi produk, jasa atau ide. 

Prasetijo dan Ihalauw (2004) menjelaskan bahwa perilaku pelanggan 

adalah suatu proses yang terdiri dari tahap perolehan (acquisition), tahap 

konsumsi (consumption), dan tahap tindakan pasca beli (disposition). 
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Tahapan perolehan (acquisition) sendiri terdiri dari proses mencari 

(searching) dan membeli (purchasing), sedangkan tahapan konsumsi 

(consumption) terdiri dari proses menggunakan (using) dan mengevaluasi 

(evaluating). 

Di samping itu, perilaku konsumen juga merupakan persepsi yang 

menimbulkan preferensi seorang konsumen terhadap suatu produk atau jasa 

dengan merek tertentu.  

Faktor-taktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, antara lain (Schiffman 

dan Kanuk, 2000): 

1.  Faktor Internal 

a.  Kepribadian 

Kepribadian konsumen akan mempengaruhi persepsi   

pengambilan keputusan dalam membeli suatu barang jasa. Menurut 

Schiffman dan Kanuk (2000) : 

"Personality can be defined asthose inner physiological characteristic 
that boht determined reflect how a person responds to his or her”. 

 
Kepribadian adalah karakteristik kejiwaan di dalam diri manusia yang 

menentukan dan mencerminkan bagaimana respon seseorang terhadap 

lingkungannya. 

b.  Sikap 

Sikap adalah kecenderungan berperilaku tetap berdasarkan suatu objek 

sesuai perasaan dan opini yang ada berasal dari evaluasi pengalaman 

tentang suatu objek. 
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c.  Belajar 

Belajar adalah suatu proses dimana individu-individu menimba 

pengetahuan sehingga menyebabkan suatu perubahan tingkah laku 

yang permanen dan digunakan lagi untuk aktivitas pembelian di masa 

yang akan datang. 

d.  Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses bagaimana individu memilih 

rangsangan, mengorganisasi informasi tersebut. Rangsangan atau 

stimulus adalah segala macam masukan atau input kepada syarat-

syarat tubuh manusia. organ-organ manusia yang menerima sensorik 

tersebut disebut panca indera, yaitu: mulut. telinga, kulit. mata. dan 

hidung. 

e.  Motif 

Merupakan kekuatan penggerak dalam diri seseorang yang 

memaksanya untuk bertindak. Kekuatan penggerak itu disebabkan 

adanya ketegangan sebagai hasil dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. 

Fungsi-fungsi motif, antara lain sebagai berikut : 

1) Membantu mengidentitikasi dan mengembangkan kebutuhan 

konsumen 

2) Membantu mengidentifikasi produk sebagai obyek sasaran cara 

mencapai tujuan. 

3) Menuntun konsumen mengembangkan kriteria penilaian produk.  

4) Mempengaruhi  faktor-faktor internal  lainnya dalam  membentuk      

interpretasi dan respon terhadap lingkungan. 
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2.  Faktor Eksternal  

a.  Kebudayaan 

Kebudayaan sifatnya sangat luas dan kompleks. yang 

mcncakup nilai, bahasa. pengetahuan, kepercayaan. kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasan-kebiasaan yang 

didapat oleh manusia. 

b. Kelas Sosial 

Kelas sosial menunjuk pada sebuah posisi dalam 

kemasyarakatan dan struktur ekonomi masyarakat. 

c. Kelompok Acuan 

Kelompok acuan atau referensi adalah seorang atau kelompok 

yang digunakan standar atau acuan baginya baik untuk gagasan, 

perasaan, dan bersikap yang umum, atau khusus. 

d.  Keluarga 

Keluarga adalah dua orang atau lebih orang yang tinggal 

bersama-sama dengan ikatan darah (keturunan), ikatan perkawinan 

atau adopsi ilegal (Schiffman dan Kanuk, 2000). 

e.  Gaya hidup 

Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang 

diekspresikan melalui, minat dan opini (apa yang mereka pikirkan 

tentang diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya). 
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B. Psikografis Pelanggan  

Motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang dapat berasal dari 

atribut internal dan eksternal. Atribut internal yang dimaksud adalah nilai diri 

atau psikografis sedangkan atribut eksternal dapat berupa kelompok referensi, 

informasi tentang produk, budaya dan sebagainya. 

Psikografi adalah teknik utama yang digunakan oleh peneliti konsumen 

sebagai ukuran operasional dari gaya hidup. Psikografi memberikan 

pengukuran kuanitatif dengan sampel besar berlawanan dengan teknik 

penelitian lunak atau kualitatif seperti wawancara kelompok fokus atau 

wawancara mendalam. Psikografis bergerak di luar pandangan konsumen 

yang diekspresikan di dalam pengukuran demografi, perilaku, dan 

sosioekonomi (Engel, 1995).  

Psikografis pelanggan sering disebut analisis gaya hidup karena 

ditinjau dari dua dimensi, yaitu konsep diri dan gaya hidup. Penelitian 

pasikorafis selalu berdasarkan AIO (activities, interest, and opinion) atau 

kegiatan, minat dan pendapat pelanggan. Riset AIO adalah suatu bentuk riset 

pelanggan yang memberikan profil jelas dan praktis mengenai segmen-

segmen pelanggan, tentang aspek-aspek kepribadian pelanggan yang penting, 

motif belinya, minatnya, sikapnya, keyakinannya, nilai-nilai yang dianutnya 

(Schiffman dan Kanuk, 2000). 

Gaya hidup (lifestyle) didefinisikan sebagai bagaimana seseorang 

hidup (how one lives), termasuk bagaimana seseorang menggunakan uangnya, 

bagaimana ia mengalokasikan waktunya, dan sebagainya. Gaya hidup 
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pelanggan adalah pola aktivitas, minat dan pendapat pelanggan yang konsisten 

dengan keutuhan nilai-nilai yang dianutnya. Gaya hidup pelanggan dapat 

berubah, akan tetapi perubahan ini bukan disebabkan oleh berubahnya 

kebutuhan. Perubahan itu terjadi karena nilai-nilai yang dianut pelanggan 

dapat berubah akibat pengaruh lingkungan (Prasetijo dan Ihalauw, 2004). 

 

C. Analisis Pasar 

Analisa  pasar didasarkan pada analisa pelanggan  dan persaingan  

untuk membuat penilaian beberapa strategi  tentang pasar (dan sub-pasar) 

serta perubahannya. Salah satu tujuan yang  utama  dari  analisa pasar adalah 

untuk menetapkan daya tarik pasar yang akan dapat menarik  pengikut 

potensial dan pengikut umum. Daya tarik (attractiveness) pasar, merupakan 

laba potensial yang dapat diukur  dengan pengembalian  investasi jangka 

panjang yang  dapat  dicapai oleh para  pengikut-pengikutnya, yang mana 

akan  memberikan  masukan yang penting dalam keputusan investasi produk 

yang dipasarkan.  

Tujuan kedua dari analisa pasar adalah untuk memahami kedinamisan   

pasar, yaitu  perlunya untuk mengidentifikasikan timbulnya faktor-faktor 

kunci kesuksesan, trend,  ancaman, kesempatan  dan  untuk  mengembangkan 

pertanyaan strategis dimana dapat membimbing analisa dan pengumpulan  

informasi.  Yang dimaksud  faktor kunci sukses adalah asset atau skill  yang 

dibutuhkan untuk “bermain”. Jika suatu perusahaan mempunyai suatu 

kelemahan strategis dalam faktor kunci suksesnya yang tidak diimbangi oleh 
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strategi perencanaan yang baik, maka kemampuannya  untuk  bersaing akan  

terbatas. Trend pasar dapat meliputi ciri-ciri tersebut dalam analisa  pelanggan 

atau pesaing, tetapi perspektifnya di sini lebih luas  dari yang lainnya yang 

seringkali juga akan muncul. 

Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan 

serta aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke 

waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Strategi pemasaran 

modern secara umum terdiri dari tiga tahap yaitu: segmentasi pasar 

(segmenting), penetapan pasar sasaran (targeting), dan penetapan posisi pasar 

(positioning) (Kotler, 2001). Setelah mengetahui segmen pasar, target pasar, 

dan posisi pasar maka dapat disusun strategi bauran pemasaran (marketing 

mix) yang terdiri dari strategi produk, harga, penyaluran/ distribusi dan 

promosi (Assauri, 1999). 

 

A. Segmentasi Pasar (Segmenting) 

Secara umum, terdapat tiga falsafah dasar sebagai pedoman bagi 

perusahaan untuk mendekati pasar, yakni pemasaran masal dimana keputusan 

untuk memproduksi dan mendistribusi produk secara masal, pemasaran 

berbagai produk yang menyajikan pilihan produk berbeda untuk segmen 

berbeda, dan pemasaran terarah yang mengembangkan produk untuk pasar 

yang spesifik. 

1. Pemasaran masal, di mana para penjual memproduksi secara masal, 

mendistribusikan secara masal, dan mempromosikan secara masal satu 
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produk kepada semua pembeli. Pemikirannya, bahwa biaya produksi dan 

harga menjadi murah dan dapat menciptakan pasar potensial paling besar. 

2. Pemasaran berbagai produk, di mana penjual memproduksi dua macam 

produk atau lebih yang mempunyai sifat, gaya, mutu, ukuran dan sebagainya 

yang berbeda. Pemikirannya, bahwa konsumen memiliki selera berbeda 

yang berubah setiap waktu, dan selalu mencari variasi serta perubahan. 

3. Pemasaran terarah, di sini penjual mengenali berbagai segmen pasar, 

memilih satu atau beberapa di antaranya, dan mengembangkan produk serta 

bauran pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing 

konsumen. 

Produsen atau perusahaan modern, kini menjauhi pemasaran masal dan 

pemasaran berbagai produk, dan mendekati pemasaran terarah. Penjual dapat 

mengembangkan produk yang tepat untuk setiap pasar sasaran dan 

menyesuaikan harga, saluran distribusi, dan iklannya untuk mencapai pasar 

sasaran secara efisien. 

Dengan menggunakan pemasaran terarah, yang semakin dekat dengan 

bentuk pemasaran mikro, perusahaan menyesuaikan program pemasaran pada 

kebutuhan dan keinginan dari segmen geografik, demografik, psikografik, atau 

tingkah laku, yang telah ditentukan secara sempit. Bentuk akhir dari 

pemasaran terarah adalah pemasaran yang disesuaikan, yaitu bila perusahaan 

menyesuaikan produk dan program pemasaran pada kebutuhan pelanggan 

secara spesifik. 
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Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat 

heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar (segmen pasar) 

yang bersifat homogen (Kotler, 2001). Dengan kata lain, segmentasi pasar 

adalah kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan 

dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin 

membutuhkan produk atau bauran pemasaran terpisah. 

Perusahaan membagi pangsa pasar ke dalam segmen-segmen pasar 

tertentu di mana masing-masing segmen tersebut bersifat homogen. Perbedaan 

keinginan dan hasrat konsumen merupakan alasan yang utama untuk 

diadakannya segmentasi pasar. Jika terdapat bermacam-macam hasrat dan 

keinginan konsumen, maka perusahaan dapat mendesain suatu produk untuk 

mengisi suatu heterogenitas keinginan dan hasrat tersebut. Dengan demikian 

dapat berkreasi dengan suatu penambahan penggunaan yang khusus untuk 

konsumen dalam segmen yang diinginkan. Konsumen akan mau membayar 

lebih tinggi terhadap produk yang mereka butuhkan bila mereka menerima 

berbagai keuntungan dari produk tersebut. 

Perusahaan atau para penjual mengklasifikasikan beberapa kelompok 

sasaran segmen pemasaran, yakni segmentasi pasar konsumen, segmentasi 

pasar industri, dan segmentasi pasar internasional. Kelompok segmen pasar 

tersebut memiliki karakteristik berbeda, sehingga memerlukan cara tersendiri 

untuk menanganinya. 
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Membuat Segmentasi Pasar Konsumen 

Tidak ada cara tunggal untuk membuat segmen pasar. Pemasar harus 

mencoba variabel segmentasi yang berbeda, secara sendiri atau kombinasi 

untuk mencari cara terbaik untuk memetakan struktur pasar. Terdapat 

beberapa variabel utama yang sering digunakan untuk menentukan segmentasi 

pasar, yakni variabel geografik, demografik, psikografik, dan tingkah laku 

tertentu. 

 

1. Segmentasi Geografik 

Segmentasi geografik membagi pasar menjadi beberapa unit secara 

geografik seperti negara, regional, propinsi, kota, wilayah kecamatan, 

wilayah kelurahan dan kompleks perumahan. Sebuah perusahaan mungkin 

memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau beberapa wilayah geografik 

ini atau beroperasi di semua wilayah tetapi tidak memperhatikan kebutuhan 

dan keinginan psikologis konsumen. 

    Banyak perusahaan dewasa ini “merigionalkan“ program

 pemasaran produknya, dengan melokalkan produk, iklan, promosi dan 

usaha penjualan agar sesuai dengan kebutuhan masingmasing regional, kota, 

bahkan kompleks perumahan. 
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2. Segmentasi Demografi 

    Segmentasi pasar demografik membagi pasar menjadi kelompok 

berdasarkan pada variabel seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, 

jumlah keluarga, umur anak, pendapatan, jabatan, lokasi geografi, mobilitas, 

kepemilikan rumah, pendidikan, agama, 

ras atau kebangsaan. Faktor-faktor demografik ini merupakan dasar 

paling populer untuk membuat segmen kelompok konsumen. 

Alasannya utamanya, yakni kebutuhan konsumen, keinginan, dan 

mudah diukur. Bahkan, kalau segmen pasar mula-mula ditentukan 

menggunakan dasar lain, maka karakteristik demografik pasti diketahui agar 

mengetahui besar pasar sasaran dan untuk menjangkau secara efisien. 

a. Umur dan Tahap Daur Hidup 

Perusahaan menggunakan segmentasi umur dan daur hidup, 

yakni menawarkan produk berbeda atau menggunakan pendekatan 

pemasaran yang berbeda untuk kelompok umur dan daur hidup berbeda. 

Misalnya, beberapa perusahaan makanan ringan “ciki” membuat 

produknya untuk konsumsi kaum anak-anak dan remaja. 

b. Jenis Kelamin 

Perusahaan menggunakan segmentasi jenis kelamin untuk 

memasarkan produknya, misalnya pakaian, kosmetik, dan majalah. 

Banyak perusahaan kosmetika, yang mengembangkan produk parfum 

yang hanya ditujukan kepada para wanita atau kaum pria. 
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    c.  Pendapatan 

Pemasar produk telah lama menggunakan pendapatan menjadi 

segmentasi pemasaran produk dan jasanya, seperti mobil, kapal, pakaian, 

kosmetik dan jasa transportasi. Banyak perusahaan membidik konsumen 

kaya dengan barang-barang mewah dan jasa yang memberikan 

kenyamanan dan keselamatan ekstra, sebaliknya ada beberapa 

perusahaan kecil yang membidik konsumen dengan level social-ekonomi 

menengah ke bawah. 

    d.  Segmentasi Demografik Multivariasi 

Perusahaan banyak yang mensegmentasi pasar dengan 

menggabungkan dua atau lebih variabel demografik. Misalnya, suatu 

pemasaran produk yang segmentasi pasarnya diarahkan pada umur dan 

jenis kelamin. 

 

3. Segmentasi Psikografik 

Segmentasi psikografik membagi pembeli menjadi kelompok berbeda 

berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup atau kepribadian. Dalam 

kelompok domografik, orang yang berbeda dapat mempunyai ciri psikografik 

yang berbeda. 

a. Kelas Sosial 

Kelas sosial ternyata mempunyai pengaruh kuat pada pemilihan 

jenis mobil, pakaian, perabot rumah tangga, properti, dan rumah. Pemasar 

menggunakan variabel kelas sosial sebagai segmentasi pasar mereka. 
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b. Gaya Hidup 

Minat manusia dalam berbagai barang dipengaruhi oleh gaya 

hidupnya, dan barang yang mereka beli mencerminkan gaya hidup tersebut. 

Atas dasar itu, banyak pemasar atau produsen yang mensegmentasi pasarnya 

berdasarkan gaya hidup konsumennya. Sebagai misal, banyak produsen 

pakaian remaja yang mengembang-kan desain produknya sesuai dengan 

selera dan gaya hidup remaja. 

c. Kepribadian 

Para pemasar juga menggunakan variabel kepribadian untuk 

mensegmentasi pasar, memberikan kepribadian produk mereka yang 

berkaitan dengan kepribadian konsumen. Strategi segmentasi pasar yang 

berhasil berdasarkan pada kepribadian telah dipergunakan untuk produk 

seperti kosmetik, rokok, dan minuman ringan. 

 

4. Segmentasi Tingkah Laku 

Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada 

pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi mereka terhadap suatu produk. 

Banyak pemasar meyakini bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling 

baik untuk membentuk segmen pasar. 

a. Kesempatan 

Segmentasi kesempatan membagi pasar menjadi kelompok 

berdasarkan kesempatan ketika pembeli mendapat ide untuk membeli atau 

menggunakan barang yang dibeli. Pembeli dapat dikelompokkan menurut 
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kesempatan ketika mereka mendapat ide untuk membeli, benar-benar 

membeli, atau menggunakan barang yang dibeli. Segmentasi kesempatan 

dapat membantu perusahaan meningkatkan pemakaian produknya. 

Sebagai misal, Kodak menggunakan segmentasi kesempatan untuk 

merancang dan memasarkan kamera sekali pakai. Konsumen hanya perlu 

memotrek dan mengembalikan film, kamera, dan semuanya, untuk diproses. 

Dengan menggabungkan lensa, kecepatan film, dan peralatan tambahan yang 

lain. Kodak mengembangkan kamera versi khusus untuk hampir segala 

macam kesempatan, dari fotografi bawah air sampai memotret bayi. 

b. Manfaat yang Dicari 

Salah satu bentuk segmentasi yang ampuh adalah 

mengelompokkan pembeli menurut manfaat yang mereka cari dari produk. 

Segmentasi manfaat membagi pasar menjadi kelompok menurut beragam 

manfaat berbeda yang dicari konsumen dari produk. Segmentasi manfaat 

menuntut ditemukannya manfaat utama yang dicari orang dalam produk, 

jenis orang yang mencari setiap manfaat, dan merek utama yang mempunyai 

manfaat. 

Perusahaan dapat menggunakan segmentasi manfaat untuk 

memperjelas segmen manfaat yang mereka inginkan, karakteristiknya, serta 

merek utama yang bersaing. Mereka juga dapat mencari manfaat baru dan 

meluncurkan merek yang memberikan manfaat itu. 
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c. Status Pengguna 

Pasar dapat disegmentasi menjadi kelompok bukan pengguna, 

mantan pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama kali, danpengguna 

regular dari suatu produk. Pemimpin pemasaran akan memfokuskan pada 

cara menarik pengguna potensial, sedangkan perusahaan yang lebih kecil 

akan memfokuskan pada cara menarik pengguna saat ini agar meninggalkan 

pimpinan pemasaran. 

d. Tingkat Pemakaian 

Dalam segmentasi tingkat pemakaian, pasar dapat dikelompokkan 

menjadi kelompok pengguna ringan, menengah dan berat. Jumlah pengguna 

berat seringkali hanya sebagian kecil dari pasar, tetapi menghasilkan 

persentase yang tinggi dari total pembelian. 

Pengguna produk dibagi menjadi dua bagian sama banyak, yakni 

separuh pengguna ringan, dan separuh pengguna berat, menurut tingkat 

pembelian dari produk spesifik. Sebagai contoh, ditunjukkan bahwa 

sejumlah 41% rumah tangga yang disurvai membeli bir, sebesar 87% 

pengguna berat peminum bir (hampir tujuh kali lipat dari pengguna ringan). 

e. Status Loyalitas 

Sebuah perusahaan dapat disegmentasikan berdasarkan loyalitas 

konsumen. Konsumen dapat loyal terhadap merek, toko dan perusahaan. 

Pembeli dapat dibagi beberapa kelompok menurut tingkat loyalitas mereka. 

Beberapa konsumen benar-benar loyal(membeli selalu membeli satu jenis 

produk), kelompok lain agak loyal (mereka loyal pada dua merek atau lebih 
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dari suatu produk, atau menyukai satu merek tetapi kadang-kadang membeli 

merek yang lain). 

Pemasar harus berhati-hati ketika menggunakan loyalitas merek 

dalam strategi segmentasinya. Pola pembelian yang loyal pada merek 

ternyata mencerminkan sebagai kebiasaan, sikap acuh tak acuh, harga yang 

rendah atau daftar yang telah tersedia. 

 

B. Kepuasan Pelanggan  

Dalam proses pembelian, pelanggan akan melakukan pencarian 

informasi sebelum melakukan keputusan pembelian, pelanggan akan membeli 

produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Setelah pelanggan 

mengkonsumsi produk tersebut, pelanggan akan melakukan evaluasi terhadap 

produk tersebut. Evaluasi ini adalah besarnya kadar kebutuhan dan 

keinginannya yang mampu dipenuhi oleh produk yang telah dikonsumsinya.  

Nilai kadar inilah yang disebutkan sebagai kepuasan. Secara sederhana 

kepuasan dapat diartikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu 

produk dan harapan-harapannya (Kotler, 2002). 

Nilai bagi pelanggan (customer deliver value) adalah selisih antara 

nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total. Nilai pelanggan total adalah 

sekumpulan manfaat yang diharapkan leh pelanggan dari produk atau jasa 
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tertentu. Biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh 

pelanggan yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan 

dan membuang produk atau jasa tertentu. Biaya pelanggan total adalah 

sekumpulan biaya yang diharapkan oleh pelanggan yang dikeluarkan untuk 

mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan dan membuang produk atau jasa 

(Kotler, 2002). 

Kotler (2002) menyatakan kepuasan pelanggan adalah suatu kondisi 

yang dirasakan oleh seseorang yang merupakan hasil dari perbandingan antara 

hasil yang diharapkan atas layanan suatu produk atau jasa degan kenyataan 

yang dirasakan. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan 

performance layanan atau produk yang dirasakan seseorang dibandingkan 

dengan harapannya terhadap layanan atau produk tersebut. 

Kotler menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya, sedangkan Wilkie mendefinisikan kepuasan 

pelanggan sebagai suatu tanggapan emosial pada evaluasi terhadap 

pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. (Tjiptono,1997).  

Kepuasan merupakan tingkat perasaan konsumen yang diperoleh setelah 

konsumen melakukan/menikmati sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa kepuasan konsumen merupakan perbedaan antara yang diharapkan 

konsumen (nilai harapan) dengan situasi yang diberikan perusahaan 

(perguruan tinggi) di dalam usaha memenuhi harapan konsumen.  
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Perusahaan banyak menggunakan berbagai cara untuk 

mempertahankan salah satunya adalah memastikan kualitas produk dan jasa 

memenuhi harapan konsumen. Pemenuhan harapan akan menciptakan 

kepuasan bagi konsumen. 

Konsumen yang terpuaskan akan menjadi pelanggan, mereka akan 

(Kotler,1996) : 

1. Melakukan pembelian ulang. 

2. Mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain. 

3. Kurang memperhatikan merek ataupun iklan produk pesaing. 

4. membeli produk yang lain dari perusahaan yang sama. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu 

produk dan pelayannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan dan 

nilai-nilai perusahaan. Kegiatan penjualan terdiri atas variabel-variabel pesan 

(sebagai penghasil serangkaian sikap tertentu mengenai perusahaan, produk 

dan tingkat kepuasan yang dapat diharapkan oleh pelanggan), sikap (sebagai 

penilaian pelanggan atas pelayanan perusahaan), perantara (sebagai penilaian 

pelanggan atas perantara perusahaan seperti delaer dan grosir). Pelayanan 

stelah penjualan terdiri atas variabel-variabel pelayanan pendukung tertentu 

seperti garansi serta yang berkaitan dengan umpan balik seperti penanganan 

keluhan dan pengembalian uang (Umar, 2000). 
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C. Analisis Klaster 

Analisis Klaster merupakan  metode statistika yang bertujuan 

mengelompokkan objek amatan kedalam beberapa kelompok berdasarkan 

ukuran jarak ketakmiripan (dissi milarity) maupun kemiripan (similarity) dari 

atribut-atribut yang diukur. Analisis ini digunakan untuk melakukan proses 

segmentasi terhadap sejumlah responden berdasarkan variabel psikografis 

yang diukur dalam dimensi attitude, interest, dan opinion yang diukur melalui 

18 item pertanyaan pada kuesioner. Item-item pertanyaan tersebut diukur 

dengan skala likert dalam 5 skala. Lima skala tersebut terdiri dari kode 1 

untuk sangat tidak setuju, kode 2 untuk tidak setuju, kode 3 untuk antara 

setuju dan tidak setuju, kode 4 untuk setuju, dan kode 5 untuk sangat setuju. 

Analisis klaster merupakan uji interdependensi sehingga dalam analisis ini 

tidak ada variabel bebas maupun variabel terkait. Analisis klaster pada 

prinsipnya digunakan untuk mengelompokkan obyek (responden, konsumen, 

produk) atau merupakan proses untuk meringkas sejumlah objek menjadi 

lebih sedikit dan dinamakan sebagai klaster. Objek dalam satu klaster relative 

memiliki kemiripan dibandingkan dengan objek yang berada pada klaster lain 

(Suliyanto, 2005). Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan karateristik 

psikografis dari konsumen pria yang menggunakan produk facial wash. 

Karakteristik psikografis diukur dalam dimensi attitude, interest, dan opinion 

yang diukur melalui 18 item pertanyaan pada kuesioner. Analisis klaster yang 

digunakan adalah K-means cluster karena sejumlah kelompok klaster yang 

terbentuk sudah diketahui oleh peneliti(Suliyanto, 2005).  
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D. Analisis Suharjo’s Split 

Analisis Suharjo’s Split dikembangkan oleh Dr. Budi Suharjo, 

Research Director MARS. Beliau mengatakan bahwa untuk menilai trade off 

antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan atribut-atribut suatu produk 

dapat dilakukan dengan membuat scatter-plot antara mean tingkat kepuasan 

dan mean tingkat kepentingan. Atribut-atribut yang dipetakan dalam analisis 

Suharjo’s Split dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu over service, under 

service, dan in service.  Atribut yang digolongkan sebagai over service adalah 

atribut yang kepentingannya lebih rendah dibanding tingkat kepuasannya. 

Atribut yang digolongkan sebagai under service adalah atribut yang tingkat 

kepentingannya lebih tinggi disbanding tingkat kepuasannya. Sedangkan 

atribut yang digolongkan in service adalah atribut yang tingkat 

kepentingannya seimbang dengan tingkat kepuasannya. Tujuan akhir dari 

Analisis Suharjo’s Split adalah mengidentifikasi atribut-atribut under service 

untuk memberikan masukan kepada pihak manajemen tentang atribut-atribut 

produk yang harus ditingkatkan layanannya karena memilki tingkat kepuasan 

yang lebih rendah dibanding tingkat kepentingannya. 
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3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 2. Ilustrasi Analisis Suharjo’s Split 

 

 

E. Analisis CHAID 

Analisis CHAID digunakan untuk membentuk segmentasi yang 

membagi sebuah sample menjadi dua atau lebih kelompok yang berbeda 

berdasarkan sebuah kriteria tertentu. Hal ini kemudian diteruskan dengan 

membagi kelompok-kelompok tersebut menjadi kelompok yang lebih kecil 

berdasarkan variable-variabel independen yang lain. Pada penelitian ini 

analisis CHAID digunakan  untuk melakukan segmentasi user berdasarkan 

kepuasan terhadap atribut-atribut produk facial wash. Kepuasan terhadap 

atribut-atribut produk facial wash diukur dengan skala likert dalam 5 skala. 

Lima skala tersebut terdiri dari kode 1 untuk sangat tidak puas, kode 2 untuk 
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tidak puas, kode 3 untuk antara p[uas dan tidak puas, kode 4 untuk puas, dan 

kode 5 untuk sangat puas. 

CHAID (Chi-squared Atomatic Interaction Detector) secara 

keseluruhan bekerja untuk menduga sebuah variabel tunggal, disebut variabel 

dependen, yang didasarkan pada sejumlah variabel-variabel lain, disebut 

sebagai variabel-variabel independen. CHAID merupakan suatu teknik iteratif 

yang menguji satu per satu variabel independen yang digunakan klasifikasi, 

dan menyusunnya berdasarkan pada tingkat signifikan statistik chi-square 

terhadap variabel dependennya (Galllagher : 2000).  

Analisis CHAID digunakan untuk membentuk segmentasi yang 

membagi sebuah sample menjadi dua atau lebih kelompok yang berbeda 

berdasarkan sebuah criteria tertentu. Hal ini kemudian diteruskan dengan 

membagi kelompok-kelompok tersebut menjadi kelompok yang lebih kecil 

berdasarkan variable-variabel independent yang lain. Prosesnya berlanjut 

sampai tidak ditemukan lagi variabel-variabel independen yang signifikan 

secara statistik. Segmen-segmen yang dihasilkan akan bersifat saling lepas 

secara statistik akan memenuhi kriteria pokok segmentasi pasar (Bagozzi : 

1994).  

Pada dasarnya, dari beberapa definisi CHAID di atas dapat 

disimpulakan bahwa CHAID adalah sebuah metode untuk mengklasifikasikan 

data kategori dimana tujuan dari prosedurnya untuk membagi rangkaian data  
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menjadi subgrup-subgrup berdasarkan pada variabel dependennnya (Lehman 

dan Eherler, 2001). 

Menurut Baron dan Pholips (Sharp et al, 2002) analisis CHAID dapat 

diringkas menjadi dua elemen kunci, yaitu: 

1) Uji signifikan chi-square, uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

variabel independent yang paling signifikan dalam data. 

2) Koreksi Bonferroni. 

3) Sebuah algoritma yang digunakan untuk menggabungkan ketegori-

kategori variabel.  

I. Kerangka Pemikiran 

Uraian pada latar belakang memberikan penalaran bahwa persepsi 

dan perilaku pelanggan terhadap suatu produk dipengaruhi oleh motivasi 

tertentu. Motivasi tersebut didorong oleh atribut produk itu sendiri dan 

psikografis pelanggan. Jika ditelaah lebih mendalam persepsi dan perilaku 

pelanggan juga berhubungan erat dengan informasi yang diterima oleh 

pelanggan mengenai produk tersebut dan konsep diri pelanggan yang 

dibentuk oleh kelompok referensi, informasi tentang produk, budaya dan 

sebagainya. 

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan atas suatu produk 

akan mengalami proses evaluasi. Setelah tahapan evaluasi inilah pelanggan 

akan menilai kemampuan produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya yang disebut sebagai kepuasan dimana kepuasan sendiri akan 
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mendorong loyalitas pelanggan. Berdasarkan pemikiran di atas maka dapat 

dibuat kerangka konsep penelitian di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran  

Sumber :  Kunto, Y.S, & Khoe I.K. 2007. Analisis Pasar Pelanggan Pria 
Produk Facial wash di Kota Surabaya. http://puslit.petra.ac.id/ 
journals/marketing. 
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