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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Marketing 

(Kotler & Armstrong, 2018) menjelaskan bahwa Marketing adalah 

sebuah proses dimana perusahaan melibatkan pelanggan, membangun hubungan 

yang kuat dengan pelanggan, dan menciptakan value pelanggan dengan tujuan 

untuk menangkap value dari pelanggan sebagai timbal balik terhadap 

perusahaan. Dalam lebih singkatnya, marketing merupakan sebuah proses 

dengan melibatkan pelanggan dan mengelola hubungan dengan pelanggan yang 

memberikan keuntungan. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam mengawasi dan beradaptasi dengan para aktor dan kekuatan 

di lingkungan pemasaran menurut Kotler dan Armstrong (2018), yaitu: 

1. Marketing Strategy 

Sebuah perusahaan harus tahu bahwa mereka harus fokus terhadap 

konsumen dalam pasar tertentu dan mengetahui bagaimana cara untuk 

menghadapi pasar tertentu dikarenakan ada banyaknya jenis konsumen 

yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Perusahaan harus membagi 

pasarnya, segmentasi yang terbaik dan merancang strategi yang terbaik bagi 

segmen pasar yang terpilih. Proses ini melibatkan segmentasi pasar, 

penargetan pasar, diferensiasi, dan penentuan posisi. 
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2. Marketing Mix 

Setelah menentukan marketing strategy secara keseluruhan proses, maka 

selanjutnya perusahaan merencanakan detail marketing mix. Marketing mix 

adalah seperangkat alat pemasaran yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respons yang diinginkan di target market. Marketing mix 

terdiri dari segala hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk melibatkan 

konsumen dan memberikan customer value yaitu 4P (product, price, place, 

promotion) yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Product merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan 

perusahaan ke target market. 

2. Price merupakan jumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk 

mendapatkan produk atau jasa. 

3. Place merupakan aktivitas perusahaan yang membuat produk atau jasa 

tersedia untuk target konsumen. 

4. Promotion merupakan kegiatan yang mengomunikasikan keunggulan 

produk atau jasa dan mendorong target pelanggan untuk membelinya. 

2.2 Price Promotion 

Price merupakan alat promosi penjualan yang penting dan sering digunakan 

dalam industri jasa (Huang et al, 2014). Pengertian price sendiri merupakan jumlah 

uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa, 

sedangkan promotion merupakan kegiatan yang mengomunikasikan keunggulan 

produk atau jasa dan mendorong target pelanggan untuk membelinya (Kotler and 

Armstrong, 2018). Jika digabungkan, Price promotion dapat diartikan dengan 

mengurangi harga untuk kuantitas tertentu atau meningkatkan kuantitas dengan 
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harga yang sama sehingga meningkatkan nilai dan meningkatkan insentif ekonomi 

untuk membeli (Raghubir and Corfman, 1999). Perusahaan jasa sering 

menggunakan promosi terkait harga seperti diskon, kupon, paket bonus, cashback 

atau potongan harga dengan tujuan untuk menarik konsumen (Huang, 2014).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Huff dan Alden (2000) menjelaskan 

bahwa beberapa peneliti telah menemukan adanya dua kelompok besar dalam price 

promotion yaitu price-oriented promotion dan non-price promotion. Price-oriented 

promotion mencakup diskon, kupon, dan potongan harga sedangkan non-price 

promotion mencakup sampel, undian, kontes, dan program membership. Beberapa 

alasan juga ditemukan bahwa perusahaan yang ingin menggunakan promosi antara 

lain untuk melakukan evaluasi, menarik konsumen untuk brand switching, 

memotivasi pembeli yang sensitif terhadap harga, mendorong repeat usage, atau 

dapat memberikan value tambahan bagi konsumen (Huff and Alden, 2000).  

Biasanya perusahaan akan menyesuaikan harga dasar mereka untuk 

memperhitungkan berbagai customer dan situasi yang berbeda sehingga terdapat 7 

price adjustment strategies dalam pricing strategies yaitu discount and allowance 

pricing, segmented pricing, psychological pricing, promotional pricing, 

geographical pricing, dynamic pricing, and international pricing yang secara 

ringkas dijelaskan dalam Gambar 2.1 (Kotler and Armstrong, 2018).  

Strategy Description 

Discount and Allowance 

Pricing 

Reducing prices to reward customer responses such 

as volume 

purchases, paying early, or promoting the product 

Segmented pricing 

 

Adjusting prices to allow for differences in 

customers, products, 

or locations 

Psychological pricing Adjusting prices for psychological effect 
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Promotional pricing Temporarily reducing prices to spur short-run sales 

Geographical pricing 

Adjusting prices to account for the geographic 

location 

of customers 

Dynamic pricing 

Adjusting prices continually to meet the 

characteristics 

and needs of individual customers and situations 

International pricing Adjusting prices for international markets 

Sumber: Kotler and Armstrong, 2018 

Gambar 2.1 Strategi Price Adjustments 

Promotional pricing dapat dijelaskan ketika perusahaan sementara akan 

memberi harga produk mereka di bawah daftar harga dan kadang-kadang bahkan 

di bawah cost untuk menciptakan kegembiraan dan urgensi pembelian. 

Promotional pricing terdapat dalam berbagai bentuk seperti diskon, harga spesial 

dengan event, limited-time offers seperti flash sale, potongan harga, pembiayaan 

berbunga rendah, garansi lebih lama, gratis maintenance, atau kupon (Kotler and 

Armstrong, 2018).  

Price promotion telah muncul sebagai faktor pemasaran yang penting dalam 

strategi sales promotion. Kotler dan Armstrong (2018) menjelaskan bahwa 

membangun hubungan yang baik dengan pelanggan lebih dari sekadar 

mengembangkan produk, menetapkan harga yang menarik, dan menjadikannya 

tersedia bagi target pelanggan. Perusahaan juga harus mengkomunikasikannya 

dengan rencana yang baik dan dicampur ke dalam program yang terintegrasi dengan 

hati-hati (Kotler and Armstrong, 2018). Untuk menyampaikan pesan yang jelas dan 

meyakinkan, setiap promosi harus disampaikan dengan konsep komunikasi 

pemasaran terpadu (IMC) (Kotler and Armstrong, 2018). Integrated marketing 

communication (IMC) dengan hati-hati mengintegrasikan dan mengoordinasikan 

banyak saluran komunikasi perusahaan untuk menyampaikan pesan yang jelas, 

Analisis pengaruh price..., Lyvia, FB UMN, 2019



19 

 

konsisten, dan meyakinkan tentang perusahaan dan produk-produknya. Konsep 

integrated marketing communication (IMC) menyarankan bahwa perusahaan harus 

memadukan alat promosi dengan hati-hati ke dalam promotion mix yang 

terkoordinasi (Kotler and Armstrong, 2018). Promotion mix atau bisa disebut 

marketing communications mix terdiri dari advertising, public relations, personal 

selling, sales promotion, dan direct marketing tools yang digunakan perusahaan 

untuk customer engagement, mengkomunikasikan customer value secara persuasif, 

dan membangun hubungan dengan pelanggan (Kotler and Armstrong, 2018). 

Terdapat lima promotion tools utama yaitu advertising, sales promotion, personal 

selling, public relations, dan direct and digital marketing. Sales Promotion 

mencakup bermacam-macam alat kupon, ujian, diskon, premi, dan lainnya yang 

semuanya memiliki banyak kualitas unik (Kotler and Armstrong, 2018). Mereka 

menarik perhatian konsumen, melibatkan konsumen, menawarkan insentif yang 

kuat untuk dibeli, dan dapat digunakan untuk mendramatisir penawaran produk dan 

meningkatkan penjualan yang menurun (Kotler and Armstrong, 2018). 

Perbedaan yang terdapat dalam Sales Promotion dan Price Promotion 

terdapat dalam penjelasan yang telah diuraikan oleh Kotler dan Armstrong (2018). 

Price promotion / promotional pricing merupakan salah satu strategi pricing dalam 

price adjustment strategies, sedangkan sales promotion merupakan salah satu 

bagian dari integrated marketing communication (IMC). Price promotion 

merupakan bagian dari sales promotion yang merupakan bagian dari strategi 

perusahaan dalam menaikkan penjualan. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori price promotion yang dijelaskan 

oleh Raghubir dan Corfman (1999) yaitu mengurangi harga untuk kuantitas tertentu 
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atau meningkatkan kuantitas dengan harga yang sama sehingga meningkatkan nilai 

dan meningkatkan insentif ekonomi untuk membeli. Terdapat 6 indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur respon yang terhadap price 

promotion yang diambil dari promosi harga yang telah dilakukan oleh Starbucks 

Indonesia secara bergantian berupa buy one get one, secret recipe, buy two get two, 

bring your own tumbler, Starbucks’s card reward, dan potongan harga dengan 

menggunakan tumbler Starbucks di setiap harinya. 

2.4 Perceived Quality (Food Quality and Service Quality) 

Terlepas dengan strategi suatu perusahaan, dalam membuat konsep dan 

mengukur kualitas layanan adalah hal yang kompleks sehingga menimbulkan 

perdebatan dengan terbagi menjadi dua aliran pemikiran yaitu North American 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) dan Nordic Europian (Gronroos, 1984; 

Lehtinen & Lehtinen, 1991) yang dijelaskan dalam penelitian oleh (Ekinci, 2002) 

yang membahas tentang perbedaan dari dua konsep service quality oleh dua 

pemikiran tersebut. 

North American School didominasi dengan model kualitas yang diciptakan 

oleh Parasuraman et al (1985) yaitu dikenal dengan model SERVQUAL. Model 

SERVQUAL memandang kualitas layanan sebagai kesenjangan yang terjadi antara 

harapan pelanggan dan kinerja yang dirasakan (Ekinci, 2002). Rumus yang 

digunakan dalam mengukur kualitas layanan adalah dengan persepsi dikurangi 

ekspektasi dan hasilnya jika semakin tinggi nilainya maka semakin baik kualitas 

layanan dan juga sebaliknya jika semakin rendahnya nilai maka semakin buruk 

kualitas layanannya (Parasuraman et al., 1985). Dengan gap yang digunakan ini 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) kemudian mengembangkan model dan 
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skala multidimensi yang disebut SERVQUAL dengan 5 dimensi akhir yaitu 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy yang dijelaskan 

seperti berikut: 

1. Tangibles (bukti terukur): menggambarkan fasilitas fisik, perlengkapan, dan 

penampilan staff, 

2. Reliability (keandalan): kemampuan untuk memberikan pelayanan yang 

dijanjikan secara akurat dan handal, 

3. Responsiveness (daya tanggap): kesediaan untuk membantu pelanggan serta 

memberikan perhatian secara tepat, 

4. Assurance (jaminan): kesopanan dan pengetahuan yang luas dari karyawan 

sehingga memberikan rasa percata dan keyakinan yang tinggi, 

5. Empathy (empati): kepedulian serta perhatian kepada pelanggan. 

Meskipun SERVQUAL adalah pendekatan populer untuk menilai kualitas 

layanan di berbagai industri termasuk yang melibatkan layanan makanan, model 

dengan 5 dimensi ini belum secara konsisten didefinisikan dalam penelitian empiris 

yang dilakukan dalam pengaturan layanan makanan (Huang et al, 2014). 

Salah satu perwakilan dari Nordic Europian School yaitu Grӧnroos (1984) 

berpendapat bahwa persepsi kualitas layanan (satisfaction) pada dasarnya adalah 

fungsi dari layanan yang diharapkan dan kinerja yang dipersepsikan, ide yang mirip 

dengan yang diungkapkan dalam pemikiran North American (Ekinci, 2002). Dalam 

mengembangkan kedua model service marketing dengan model service 

management perusahaan harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang 

benar-benar dicari oleh pelanggan dan apa yang mereka evaluasi dalam hubungan 
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pelanggan dengan perusahaan jasa. Berbeda dengan model SERVQUAL, 

mengukur kualitas layanan yang dilakukan oleh Grӧnroos (1984) didasarkan pada 

pertanyaan "what" dan "how" seperti pada Gambar 2.2. 

 

Sumber: Grӧnroos, 1984 

Gambar 2.2 Model Penelitian Perceived Service Quality 

Model perceived service quality oleh Grӧnroos (1984) memiliki 2 dimensi 

yaitu technical quality (what) dan functional quality (how) (Gronroos, 1984). 

Technical quality merupakan apa yang diterima konsumen sebagai hasil dari 

interaksi konsumen dengan perusahaan seperti contohnya tamu restoran akan 

mendapatkan makanan dan tamu hotel akan mendapatkan kamar dan tempat untuk 

tidur (Gronroos, 1984). Dimensi kualitas ini seringkali diukur oleh konsumen 

dengan cara yang agak objektif, contohnya makanan dari restoran yang dinilai dari 

rasa yang dihasilkan (Gronroos, 1984). Namun, konsumen dalam industri service 

tidak hanya tertarik pada apa yang diterima sebagai hasil dari proses (produk/jasa) 
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melainkan tertarik juga dalam proses itu sendiri (Gronroos, 1984). Banyak hal yang 

dijadikan tolak ukur dalam menilai industri jasa seperti penampilan dan perilaku 

staff (Gronroos, 1984). Proses ini penting bagi konsumen dan juga mempengaruhi 

pandangan dari konsumen tentang bagaimana proses pelayanan yang diterima 

sehingga menjadikan dimensi kualitas ini disebut functional quality (Gronroos, 

1984). 

Dengan functional quality dan technical quality diharapkan dapat 

membentuk brand image perusahaan yang baik sehingga pengalaman yang 

didapatkan konsumen dari segi pelayanan dan kualitas makanan/minuman sesuai 

dengan pengalaman yang diharapkan oleh konsumen (Gronroos, 1984). 

Dalam penelitian Lehtinen and Lehtinen (1991) menjelaskan bahwa untuk 

mempelajari kualitas sebuah perusahaan berdasarkan perspektif konsumen 

menggunakan dua dimensi yang memiliki relasi dengan penelitian Gronroos (1984) 

yaitu process quality dan output quality (Ekinci, 2002). Process quality merupakan 

evaluasi kualitatif pelanggan atas partisipasinya dalam proses produksi pelayanan 

(Lehtinen and Lehtinen, 1991). Process quality adalah penilaian pribadi dan 

subjektif oleh pelanggan berdasarkan bagaimana pelanggan melihat proses 

produksi dan seberapa baiknya pelanggan merasa dirinya cocok dengan proses yang 

diberikan oleh perusahaan tersebut (Lehtinen and Lehtinen, 1991). Dalam 

kasus/objek restoran, process quality ini dapat dilihat dari sebagai mana staff 

memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan selama proses pembelian dan 

pelayanan yang diberikan di dalam restoran tersebut (Lehtinen and Lehtinen, 1991). 

Sedangkan, output quality merupakan evaluasi konsumen mengenai hasil dari 

proses produksi jasa (Lehtinen and Lehtinen, 1991). Output quality terkadang juga 
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dievaluasi oleh orang lain di sekitar perusahaan tersebut dan tidak hanya dievaluasi 

oleh pelanggan saja (Lehtinen and Lehtinen, 1991). Hasil dari evaluasi output 

quality terbagi menjadi dua kategori fisik dan non-fisik (Lehtinen and Lehtinen, 

1991). Contohnya, output quality dalam industri pariwisata hasilnya seringkali non-

fisik seperti perasaan atau pengalaman dan dengan demikian hanya dapat dinilai 

oleh pelanggan industri, namun dalam kasus penelitian yang dilakukan dalam 

industri restoran hasil fisiknya adalah makanan atau minuman yang diterima oleh 

konsumen (Lehtinen and Lehtinen, 1991). 

Penelitian yang dilakukan oleh Grӧnroos (1984) dan Lehtinen and Lehtinen 

(1991) berbeda dengan model SERVQUAL yang hanya mencakup persepsi 

pelanggan tentang pemberian layanan, namun dua model ini lebih mencakup proses 

dan hasil yang cocok dengan industri makanan (Huang et al, 2014). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Almanza & Lin, 1994) juga menyatakan bahwa 

salah satu atribut yang penting dalam industri makanan adalah quality of food. 

Dalam penelitian ini, untuk menilai variabel perceived quality 

menggunakan dua variabel yaitu food quality dan service quality yang diadaptasi 

dari penelitian yang dilakukan oleh Grӧnroos (1984) yaitu food quality merupakan 

barang/jasa yang diterima konsumen sebagai hasil interaksi konsumen dengan 

perusahaan dan service quality yang merupakan evaluasi konsumen terhadap proses 

saat perusahaan memberikan pelayanan. 

2.5 Satisfaction 

Dalam kasus restoran, jika perusahan ingin mendapatkan customer 

satisfaction dapat dilihat dari evaluasi yang diberikan oleh konsumen terhadap 
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kualitas makanan/minuman dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Hasil 

evaluasi tersebut dilihat dengan seberapa sesuainya ekspektasi konsumen terhadap 

apa yang didapatkan dari perusahaan  

Kotler dan Armstrong (2018) menjelaskan customer satisfaction terjadi 

tergantung pada persepsi kinerja produk relatif terhadap harapan pembeli. Jika 

kinerja produk jauh dari harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan 

harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan sangat puas atau 

senang. Customer satisfaction adalah konsep penting dalam literatur pemasaran. 

Dengan adanya Customer satisfaction, sebuah perusahaan dapat mengukur 

kemampuannya dalam memprediksi perilaku setelah pembelian dan sebagai 

penentu yang signifikan dari repeat sales, word of mouth dan customer loyalty 

(Tam, 2000). Consumer satisfaction merupakan respon emosional dari proses 

evaluasi seorang konsumen terhadap produk/jasa perusahaan (Giese & Cote, 2000). 

Consumer satisfaction memiliki hubungan dengan ekspektasi konsumen, sehingga 

hal ini pun menyangkut pada satisfaction itu sendiri. 

Dalam penelitian Grӧnroos (1984) yang membicarakan secara keseluruhan 

service quality mengatakan bahwa satisfaction dan perceived service quality pada 

dasarnya adalah fungsi dari layanan yang diharapkan dan kinerja yang dirasakan 

oleh konsumen. Oliver (1980) dalam penelitian Huang et al. (2014) mendefinisikan 

satisfaction secara lebih dalam sebagai reaksi secara keseluruhan terhadap 

kesesuaian pengalaman nyata dengan ekspektasi yang diharapkan. (Chen, 2008) 

menyebutkan bahwa satisfaction sebagai penilaian evaluasi pasca konsumsi yang 

secara subjektif dari pelanggan berdasarkan semua pengalaman serta keterlibatan 

dengan perusahaan tertentu. 
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Berdasarkan uraian diatas, definisi satisfaction dalam penelitian ini merujuk 

kepada sebagai penilaian evaluasi pasca konsumsi yang secara subjektif dari 

pelanggan berdasarkan semua pengalaman serta keterlibatan dengan perusahaan 

tertentu berdasarkan Chen (2008). 

2.6 Repeat-Purchase Intention 

Konsumen seringkali membuat sebuah sikap tentang perusahaan 

berdasarkan pada produk atau layanan yang telah mereka (Han, Back, & Barrett, 

2009). Oliver (1997) dalam penelitian Han et al. (2009) menunjukkan bahwa sikap 

ini sangat terkait dengan niat pelanggan untuk menggunakan ulang layanan atau 

produk dan memberikan dukungan positif dari mulut ke mulut atau word-of-mouth. 

Oliver (1997) juga mendefinisikan bahwa repurchase intention dan word-of-mouth 

yang merupakan bentuk dari behavioral intention yang dinyatakan sebagai 

kemungkinan untuk terlibat dalam sebuah perilaku. 

Kotler dan Armstrong (2018) menjelaskan bahwa dalam proses keputusan 

pembeli memiliki 5 tahap yaitu need recognition, information search, evaluation of 

alternatives, purchase decision, dan post-purchase behavior seperti yang ada dalam 

Gambar 2.3. 

 

Sumber: Kotler and Armstrong (2018) 

Gambar 2.3 Proses Keputusan Pembeli 
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Berikut ini merupakan penjelasan dari setiap proses keputusan pembeli, 

yaitu: 

1. Need Recognition 

Proses keputusan pembeli dimulai pertama kali dengan pembeli 

mengenali permasalahan atau kebutuhan. Kebutuhan seseorang dapat 

dipicu oleh dua rangsangan, yaitu internal dan eksternal. Sebagai 

contoh, rangsangan internal merupakan kebutuhan normal seperti lapar 

atau haus dan rangsangan eksternal merupakan iklan atau ketika 

seseorang berdiskusi tentang mobil dengan temannya dan mungkin 

membuat orang itu berpikir apakah harus membeli mobil. Pada tahap ini 

perusahaan harus meneliti dan mengetahui jenis kebutuhan atau masalah 

apa yang muncul, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana mereka 

mengarahkan konsumen ke produk yang dijualnya. 

2. Information Search 

Setelah mengetahui permasalahan atau kebutuhan yang ada maka 

pada tahap ini konsumen akan mulai mencari tahu tentang informasi 

produk yang ia ingini. Informasi tersebut didapatkan dari berbagai 

sumber seperti sumber-sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, 

kenalan), sumber-sumber komersial (iklan, salespeople, dealer, atau 

bisa dari pengemasan dan pajangan), sumber-sumber publik (media 

massa, organisasi penilaian konsumen, media sosial, pencarian online 

dan ulasan), dan pengalaman (memeriksa dan menggunakan produk 

terlebih dahulu). Semakin banyak informasi diperoleh maka kesadaran 

dan pengetahuan konsumen tentang merek dan fitur yang tersedia akan 
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semakin meningkat. Ini harus dengan hati-hati mengidentifikasi sumber 

informasi konsumen dan pentingnya setiap sumber.  

3. Evaluation of Alternatives 

Selanjutnya, perusahaan perlu mengetahui tentang evaluasi 

alternative oleh konsumen, yaitu bagaimana konsumen memproses 

informasi untuk memilih di antara merek-merek alternatif. Bagaimana 

konsumen mengevaluasi pembelian alternatif tergantung pada 

konsumen individu dan situasi pembelian tertentu. Sebagai contoh, ada 

konsumen yang menggunakan perhitungan secara logis dan cermat, 

namun ada juga yang hanya mengikuti dorongan hati dan ada juga yang 

membuat keputusan pembelian sendiri, mengikuti teman, mengikuti 

review online, atau saran dari sales. Pemasar harus mengetahui 

bagaimana seorang konsumen sebenarnya mengevaluasi alternatif 

merek untuk mempengaruhi pembeli dalam keputusan pembelian 

4. Purchase decision  

Pada tahap ini merupakan tahap ketika konsumen membeli merek 

yang paling disukai. Terdapat 2 faktor yang muncul antara purchase 

intention dan purchase decision. Faktor pertama adalah sikap seseorang 

terhadap orang lain, contohnya ketika orang lain merekomendasikan 

suatu produk, maka kemungkinan untuk membeli produk itu tinggi. 

Faktor kedua adalah faktor situasi yang tidak terduga. Contohnya, ketika 

konsumen membentuk niat beli dengan berdasarkan faktor-faktor 

seperti pendapatan yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan 

manfaat produk yang diharapkan dan kejadian tak terduga seperti 
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ekonomi sedang buruk sehingga adanya merek lain yang menurunkan 

harga atau adanya ulasan yang buruk terhadap merek yang ingin dibeli 

juga dapat mengubah niat pembelian terhadap merek menjadi tidak ada. 

5. Post Purchase Behavior  

Tahap selanjutnya merupakan keputusan konsumen ketika 

mengambil tindakan lebih lanjut setelah pembelian. Hal ini dapat 

didasarkan dari kepuasan atau ketidakpuasan mereka terhadap merek 

dari yang dibelinya. Customer satisfaction akan terjadi ketika konsumen 

puas terhadap merek yang dipilih dan senang dengan menghindari 

kekurangan dari merek yang tidak dipilih, namun sebaliknya, bila 

konsumen tidak puas terhadap merek yang dipilih maka akan terjadi 

yang disebut cognitive dissonance. Cognitive dissonance merupakan 

ketidaknyamanan yang disebabkan oleh konflik setelah pembelian. 

Maka dari itu, penting untuk menjaga kepuasan pelanggan setelah 

pembelian sehingga mencapai repeat-purchase intention oleh konsumen. Dalam 

penelitian ini menggunakan definisi post-purchase behavior yang dijelaskan oleh 

Kotler dan Armstrong (2018) yaitu keputusan pembeli dimana konsumen 

mengambil tindakan lebih lanjut setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau 

ketidakpuasan mereka. 

2.7 Hipotesis Penelitian 

2.7.1 Hubungan antara Price Promotion dengan Perceived Quality 

Ketika membicarakan tentang hubungan price promotion dengan perceived 

quality, harga merupakan dalam bagian dari price promotion sehingga harga dapat 

digunakan sebagai indikator kualitas. Konsumen memiliki tanggapan yang berbeda 
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terhadap kualitas dan harga, sebagai contoh dalam industri pariwisata dimana harga 

yang tinggi seringkali dinilai memiliki kualitas yang tinggi dalam pelayanan yang 

diberikan (Campo, 2008). Maka dari itu, ketika ingin menggunakan price 

promotion, perusahaan harus memperhatikan apakah price promotion yang 

dilakukan memiliki dampak yang baik ataukah malah berdampak buruk terhadap 

produk/jasa yang ditawarkannya.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Villarejo-ramos, 2005) mengenai 

pengaruh marketing communication dan price promotion terhadap brand equity 

menghasilkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan untuk iklan perusahaan yang 

diwakili dengan variabel perceived advertising spending memiliki hubungan yang 

positif dengan perceived quality. Semakin banyak sumber daya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan sebuah merek maka akan semakin tinggi 

kualitas yang terlihat dari merek tersebut atau dengan diperjelas lagi bahwa ketika 

perusahaan melakukan promosi menggunakan iklan yang berkualitas tinggi maka 

kualitas produk/jasa akan terlihat berkualitas juga. Maka dari itu, perceived 

advertising spending mempengaruhi perceived quality, karena dengan 

meningkatkan value dari merek akan membantu konsumen dalam membuat 

keputusan pembelian. 

(Sivakumar, 1996) membuktikan bahwa brand dengan harga yang tinggi 

lebih menguntungkan dari pemotongan harga yang frekuensinya jarang dan 

potongan harga yang besar dikarenakan jika dengan menggunakan potongan harga 

yang kecil maka akan tidak berarti banyak bagi konsumen. Namun, bagi brand 

dengan harga yang rendah lebih menguntungkan dari pemotongan harga yang kecil 

namun dengan frekuensi yang sering. 
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Huang et al (2014) juga bertanggapan hal yang sama dalam penelitiannya 

dengan menemukan bahwa price promotion memiliki pengaruh positif pada 

evaluasi kualitas dalam kasus coffee chain store, namun pemasar harus berhati-hati 

dalam menggunakan kegiatan yang berhubungan dengan harga. Ketika pemasar 

meggunakan pemotongan harga yang terlalu sering, berjangka panjang, dan 

potongan harga yang terlalu besar memungkinkan adanya penurunan brand equity 

perusahaan itu. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Price Promotions memiliki pengaruh yang signifikan terhadap food quality 

H2: Price Promotions memiliki pengaruh yang signifikan terhadap service quality 

2.7.2 Hubungan antara Perceived Quality dengan Satisfaction 

Kepuasan konsumen dapat terjadi bila konsumen memberikan reaksi secara 

keseluruhan terhadap kesesuaian pengalaman nyata dengan ekspektasi yang 

diharapkan. Semakin sesuainya kualitas yang diberikan oleh perusahaan maka akan 

semakin mengarah ke kepuasan konsumen. 

Martinez dan Guillen (2006) menyatakan hubungan positif yang sangat 

sering terjadi antara perceived quality dan satisfaction ada di dalam kasus tour 

agency. Namun dalam industri ini dapat ditegaskan bahwa untuk memperoleh 

peringkat perusahaan yang tinggi, baik dalam kepuasan dengan perjalanan dan 

dalam kesetiaan wisatawan, diharuskan untuk memberikan tingkat kualitas yang 

sebaik-baiknya dalam pelayanan dikarenakan tingkat kualitas merupakan hal yang 

penting dalam mencapai kepuasan pelanggan agar kembali menggunakan jasa 

perjalanan dikemudian hari. 
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Dalam penelitian Tam (2000) menyatakan dalam industri makanan 

khususnya restaurant, perceived value memiliki korelasi hubungan yang kuat 

terhadap satisfaction. Hasil dari penelitian ini juga menyatakan bahwa perceived 

value atau kualitas yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen merupakan faktor 

yang penting dalam evaluasi konsumen terhadap kepuasan dan post-purchase 

behavior. 

Dalam industri fast-food atau makanan cepat saji, (Dastane & Fazlin, 2017) 

telah membuktikan bahwa kualitas layanan dan kepuasan pelanggan telah dianggap 

sangat penting untuk meningkatkan kinerja keseluruhan bisnis. Penelitian ini juga 

membuktikan bahwa adanya pengaruh positif bagi pelanggan jika karyawan 

layanannya baik daripada dengan penyamaran emosional palsu. Namun, untuk 

product quality membuktikan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan (Dastane & Fazlin, 2017).  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3: Food quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap satisfaction 

H4: Service quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap satisfaction 

2.7.3 Hubungan antara Price Promotion dengan Satisfaction 

Price promotion yang baik akan menghasilkan evaluasi konsumen yang 

baik terhadap merek ketika membandingkan ekspektasi konsumen dengan 

pengalaman yang didapatkan konsumen selama promosi terjadi. Maka dari itu 

penting bagi perusahaan untuk mengetahui apakah evaluasi konsumen berhasil 

dengan adanya promosi harga yang telah dilakukan sehingga dapat berlanjut ke 

tahap pembelian ulang. 
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Terdapat berbagai macam faktor yang memberikan dampak yang berbeda 

ketika perusahaan melakukan promosi harga terhadap produk/jasanya. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Nusair, 2010) menunjukkan bahwa jenis produk layanan 

merupakan faktor penting dalam persepsi konsumen terhadap potongan harga.  

Yoon et al. (2010) lebih lanjut menegaskan bahwa konsumen 

mempersepsikan dan mengevaluasi promosi harga secara berbeda dalam industri 

perhotelan dan non-perhotelan sehingga terdapat perbedaan yang signifikan ketika 

konsumen akan merasa puas atau tidaknya dengan pengalaman yang dirasakan di 

industri perhotelan dan non-perhotelan yang melakukan promosi harga (Yoon, 

Nusair, Parsa, & Naipaul, 2010) 

Raghubir dan Corfman (1995) berpendapat bahwa pengaruh promosi harga 

pada evaluasi merek tergantung pada frekuensi promosi harga tersebut. Penelitian 

ini membuktikan bahwa brand yang lebih sering menggunakan promosi 

dibandingkan dengan brand lain di industri yang sama dianggap memiliki kualitas 

yang buruk sehingga untuk mencapai kepuasan yang terjadi pada pelanggan 

memiliki faktor utama yaitu frekuensi promosi harga yang ditawarkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H5: Price promotion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap satisfaction 

2.7.4 Hubungan antara Satisfaction dengan Repeat-Purchase Intention 

Setelah konsumen mengalami pengalaman yang dirasakan dari perusahaan, 

tahap selanjutnya merupakan keputusan konsumen mengambil tindakan lebih lanjut 

setelah pembelian, berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka atau disebut 

dengan post-purchase behavior (Kotler and Armstrong, 2018). 
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Fu dan Parks (2001) menemukan bahwa persepsi kualitas layanan yang 

dimiliki oleh pelanggan yang telah sering melakukan pembelian terhadap 

produk/jasa memiliki kontribusi terhadap niat mereka untuk kembali ke restoran 

keluarga sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh terhadap pembelian berulang dalam kasus restoran. 

Dalam penelitian fine dining restaurant yang dilakukan oleh Oh (2000) 

menyatakan bahwa customer satisfaction merupakan sebuah penentu yang 

signifikan terhadap post-purchase behavior. Jika mencapai kepuasan yang 

diekspektasikan pelanggan maka pelanggan akan kembali, namun sebaliknya, jika 

tidak mencapai kepuasan pelanggan maka pelanggan tidak akan kembali ke 

restoran tersebut. 

Huang dan Shanklin (2008) menyatakan bahwa customer satisfaction 

merupakan mediator antara service quality dan behavioral intention dalam 

penelitiannya mengenai restoran. Restoran yang menyediakan kualitas pelayanan 

dan makanan yang tinggi maka akan menghasilkan kepuasan pelanggan dan juga 

akan meningkatkan konsumsi dari masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H6: Satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repeat-purchase 

intention 

2.7.5 Hubungan antara Price Promotion dengan Repeat-Purchase Intention 

Dengan adanya price promotion memungkinkan menciptakan penjualan 

dalam waktu yang singkat namun perusahaan juga tetap mengharapkan adanya 
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repeat buyers untuk jangka panjang. Terdapat beberapa penelitian yang telah 

melihat apakah hubungan tersebut positif atau negatif. 

Martínez dan Guillen (2006) menyatakan bahwa adanya efek tidak langsung 

dan negatif dari price promotion terhadap repeat-purchase intention. Dalam kasus 

tourist loyalty to tour operator, penelitian ini membuktikan bahwa dengan adanya 

promosi harga memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap pelanggan yang 

telah lama menggunakan jasa. Pelanggan yang telah berulang kali cenderung lebih 

mengevaluasi kualitas dibandingkan hanya dengan melihat promosi yang ada. 

Namun sebaliknya, promosi dapat berguna untuk menarik masyarakat yang baru 

pertama kali mencoba menggunakan jasa. Penelitian in juga membuktikan bahwa 

perusahaan tour harus dengan baik memilih promosi apa yang mau digunakan dan 

sesuai dengan target pelanggan yang ingin dicapai. 

DelVecchio et al. (2006) mengemukakan bahwa hasil dari penelitian ini 

tidak membuktikan adanya hubungan antara sales promotion dengan brand 

preference (Delvecchio, Henard, & Freling, 2006). Penelitian ini mengungkapkan 

bahwa promosi penjualan dapat merusak atau menambah preferensi merek 

tergantung pada promosi dan karakteristik dari produk yang dipromosikan. 

Contohnya, dengan menggunakan promosi tanpa pemberitahuan kepada 

masyarakat akan mengurangi prefensi merek dari masyarakat sehingga tidak 

melakukan pembelian berulang. Contoh lainnya, jika produk yang dipromosikan 

dikenal oleh masyarakat akan lebih menguntungkan perusahaan, namun sebaliknya, 

jika produk yang dipromosikan merupakan produk yang tidak dikenal atau baru 

maka akan menyulitkan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari promosi 
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itu. Maka dari itu, brand harus berhati-hati dalam memilih jenis promosi, 

bagaimana menjalankan promosi, dan memilih produk yang akan dipromosikan. 

Namun, ketika membicarakan promosi harga pada coffee store, penelitian 

yang dilakukan oleh Huang et al. (2014) menghasilkan bahwa promosi harga 

Starbucks yang berada di Taiwan terbukti memberikan pengaruh langsung yang 

signifikan terhadap niat pembelian ulang konsumen. Promosi harga dapat 

mendorong pelanggan yang sudah ada untuk mengkonsumsi lebih banyak dan 

meningkatkan tingkat konsumsi mereka. Selanjutnya, penjualan Starbucks juga 

meningkat yang berasal dari konsumen yang telah beralih merek (Huang et al., 

2014).  

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H7: Price promotion memiliki pengaruh yang signifikan terhadap repeat-purchase 

intentions 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Sebagai pendukung pengembangan hipotesis yang telah diuraikan diatas, 

peneliti menyediakan uraian penelitian terdahulu yang mendukung hubungan antar 

hipotesis dan model penelitian yang telah disusun pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Publikasi Judul penelitian Temuan inti 

1 
Huang et al. 

(2014) 

International 

Journal of 

Contemporary 

Hospitality 

Management 

Promote the price 

promotion - The 

effects of price 

promotion on 

customers evaluations 

in coffee chain stores 

- Model Penelitian 

- Hubungan price 

promotion 

dengan perceived 

quality 

 

2 

Raghubir and 

Corfman 

(1999) 

Journal of 

Marketing 

Research 

When do Price 

Promotions Affect 

Pretrial Brand 

Evaluations? 

Definisi price 

promotion 

3 
Grӧnroos 

(1984) 

European 

Journal of 

Marketing 

A Service Quality 

Model and Its 

Marketing 

Implications 

Definisi food 

quality dan 

service quality 

4 Oliver (1980) 

Journal of 

Marketing 

Research 

A Cognitive Model of 

the Antecedents and 

Consequences of 

Satisfaction Decisions 

Definisi  

satisfaction 

5 

Campo and 

Yague 

(2008) 

Journal of 

Travel Research 

Tourist Loyalty to 

Tour Operator: Effects 

of Price Promotions 

and Tourist Effort 

Hubungan harga 

dengan persepsi 

kualitas 

6 

Villarejo-

Ramos and 

Sanchez-

Franco 

(2005) 

Brand 

Management 

The impact of 

marketing 

communication and 

price promotion on 

brand equity 

Hubungan price 

promotion dengan 

perceive quality 

7 
Sivakusmara 

(1996) 

Journal of 

Marketing 

Theory and 

Practice 

Tradeoff Between 

Frequency And Depth 

Of Price Promotions: 

Implications For 

High- And Lowpriced 

Brands 

Hubungan price 

promotion dengan 

perceive quality 
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No Peneliti Publikasi Judul penelitian Temuan inti 

8 

Martinez and 

Guillen 

(2006) 

Journal of 

Hospitality & 

Leisure 

Marketin 

Can Price Promotions 

Improve Tourist 

Loyalty to Tour 

Operators? 

- Hubungan 

perceived quality 

dan satisfaction 

- Hubungan price 

promotion 

dengan repeat-

purchase 

intention 

9 Tam (2000) 

Journal of 

Hospitality & 

Leisure 

Marketing 

The Effects of Service 

Quality, Perceived 

Value and Customer 

Satisfaction on 

Behavioral Intentions 

Hubungan 

perceived quality 

dan satisfaction 

10 
Dastane and 

Fazlin (2017) 

International 

Journal of 

Management, 

Accounting and 

Economics 

Reinvestigating Key 

Factors of Customer 

Satisfaction Affecting 

Customer Retention 

for Fast Food Industry 

Hubungan 

perceived quality 

dan satisfaction 

11 
Nusair et al. 

(2010) 

International 

Journal of 

Contemporary 

Hospitality 

Management 

Effect of price 

discount frames and 

levels on consumers’ 

perceptions in low-end 

service industries 

Hubungan price 

promotion dengan 

satisfaction 

12 
Yoon et al. 

(2010) 

Journal of 

Foodservice 

Business 

Research 

Price Formats, 

Discounts, and 

Consumers' 

Perceptions: A 

Comparison Between 

Hospitality and Non-

Hospitality Industries 

Hubungan price 

promotion dengan 

satisfaction 

13 

Raghubir and 

Corfman 

(1995) 

Advances in 

Consumer 

Research 

When Do Price 

Promotions Signal 

Quality? the Effect of 

Dealing on Perceived 

Service Quality 

Hubungan price 

promotion dengan 

satisfaction 

14 
Fu and Park 

(2001) 
Journal of 

Hospitality & 

The Relationship 

between Restaurant 

Service Quality and 

Hubungan 

satisfaction 
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No Peneliti Publikasi Judul penelitian Temuan inti 

Tourism 

Research 

Consumer Loyalty 

among the Elderly 

dengan repeat-

purchase intention 

15 Oh (2000) 

Cornell Hotel 

and Restaurant 

Administration 

Quarterly 

Diners’ Perceptions of 

Quality, Value, and 

Satisfaction 

Hubungan 

satisfaction 

dengan repeat-

purchase intention 

16 

Huang and 

Shanklin 

(2008) 

Journal of 

American 

Dietetic 

Association 

An integrated model 

tomeasure service 

management and 

physical constraints’ 

effect on food 

consumption in 

assisted-living 

facilities 

Hubungan 

satisfaction 

dengan repeat-

purchase intention 

17 
DelVecchio 

et al. (2006) 

Journal of 

Retailing 

The effect of sales 

promotion on post-

promotion brand 

preference 

Hubungan price 

promotion dengan 

repeat-purchase 

intention 

18 
Shen et al. 

(2007) 

International 

Journal of 

Consumer 

Studies 

A new perspective on 

the effects of price 

promotions in Taiwan: 

a longitudinal study of 

a Chinese society 

Hubungan price 

promotion dengan 

repeat-purchase 

intention 
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2.9 Model Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model penelitian yang 

sebelumnya dilakukan oleh Huang et al. (2014) yang berjudul “Promote the price 

promotion: The effects of price promotions on customer evaluations in coffee chain 

stores”, sehingga menghasilkan model penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian  
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