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Pengertian dan Konsep Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani strategeia (stratos = militer; dan ag = memimpin), yang
artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada
zaman dulu yang sering diwarnai perang, di mana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu
angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai
suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerahdaerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi militer didasarkan pada pemahaman
akan kekuatan dan penempatan posisi lawan, karakteristik fisik medan perang, kekuatan dan
karakter sumber daya yang tersedia, sikap orangorang yang menempati teritorial tertentu, serta
antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi. Konsep strategi militer seringkali
diadaptasi dan diterapkan dalam dunia bisnis, misalnya konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl von
Dausewitz. Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan
yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu
organisasi. Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut (Jain,
2000): 1. Sumber daya yang dimiliki terbatas. 2. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing
organisasi. 3. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi. 4. Keputusan-keputusan
harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu. 5. Ada ketidakpastian mengenai
pengendalian inisiatif. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr. (2003), konsep strategi dapat
didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif apa yang suatu
organisasi ingin lakukan (intends to do), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya
lakukan (eventually does). Sebelum melakukan penjualan produk kepada konsumen, pemasar
memerlukan cara atau Strategi untuk dapat mendistribusikan produk dan jasa tersebut agar
dapat dengan mudah di akses ataupun dimiliki maupun dipakai oleh konsumen, adapun caranya
yaitu dengan merencanakannya dalam bentuk pembuatan strategi pemasaran yang bertitik pada pola

perilaku konsumen sebagai acuannya. Rencana strategi pemasaran merupakan rencana pemasaran
jangka panjang yang bersifat menyeluruh dan strategis, yang merumuskan berbagai strategi dan program
pokok di bidang pemasaran pada suatu jangka waktu tertentu dalam jangka panjang di masa depan.
Tidaklah mungkin untuk menyeleksi target pasar tanpa merumuskan secara simultan strategi pemasaran
di setiap segmen. Standar yang jelas dalam memilih target pasar adalah kemampuan untuk memberikan
nilai yang lebih kepada segmen pasar. Karena nilai konsumen dihasilkan dari strategi pemasaran,
diharapkan mampu untuk membangun strategi pemasaran untuk mengevaluasi target pasar yang
potensial. Strategi pemasaran mampu menjawab, bagaimana kita akan memberikan nilai lebih untuk
target pasar kita? Jawaban dari pernyataan ini dibutuhkan perumusan dari Marketing Mix (4 P) dalam hal
ini meliputi produk, harga, promosi dan distribusi yang berkaitan dengan Perilaku Konsumen yang akan
dibahas pada bab-bab berikutnya. Perilaku konsumen sebagai disiplin ilmu pemasaran sangat berguna
karena salah satu alasan mengenai pentingnya pemasaran adalah perusahaan tidak hanya memproduksi
produk lalu menjualnya untuk mendapatkan laba yang besar, tetapi perusahaan juga ingin agar konsumen
menjadi loyal kepada perusahaan. Dalam mewujudkan tujuan pemasaran dalam meningkatkan loyalitas
pelanggan atau konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, maka
kita perlu memahami perilaku konsumen. Dengan demikian untuk mendapatkan hasil yang maksimal
maka Perilaku konsumen dapat diterapkan dalam Strategi pemasaran sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.

Marketing Strategy (Strategi Pemasaran)
Regulatory Policy (Pengaturan Kebijakan)
Social Marketing (Pemasaran Untuk Khalayak)
Informed Individuals (Informasi Untuk Individu)

1. Marketing Strategy (Strategi Pemasaran)
Semua strategi pemasaran dan taktiknya, dirancang berdasarkan kepercayaan secara eksplisit
maupun implisit tentang perilaku konsumen. Keputusan yang diambil berdasarkan asumsi yang
jelas, teori yang ada, dan riset lebih terbukti sukses dibanding dengan keputusan yang diambil
hanya berdasarkan dugaan atau intuisi semata. Jadi pengetahuan tentang perilaku konsumen
lebih memberikan keuntungan. Hal itu dapat mengurangi kegagalan dalam membuat strategi
pemasaran.
2. Regulatory Policy (Pengaturan Kebijakan)
Kebijakan disusun untuk membangun, menerjemahkan, dan menerapkan peraturan yang dibuat
sebagai perlindungan dan bantuan bagi konsumen.
3. Social Marketing (Pemasaran Untuk Masyarakat)
Social marketing digunakan untuk mengubah atau menciptakan perilaku yang berefek positif pada
target secara individual maupun masyarakat luas. Social marketing biasanya digunakan untuk
publisitas seperti mengkampanyekan usaha mengurangi rokok, imunisasi pada anakanak,
mengkampanyekan bahaya AIDS, bahaya narkoba serta hal lain yang sangat penting dan
berhubungan dengan masyarakat luas.
4. Informed Individuals (Informasi Untuk Individu)

Masyarakat yang tinggal di negara berkembang, pada umumnya adalah masyarakat yang
konsumtif. Kebanyakan penduduk pada masyarakat ini menggunakan lebih banyak waktu untuk
kegiatan konsumsi dibandingkan kegiatan lainnya. Sehingga pengetahuan tentang perilaku
konsumen dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap lingkungan dan diri kita sendiri.
Pemahaman ini berguna bagi penduduk, membentuk perilaku pembelian yang efektif dan
pertimbangan bisnis. Untuk dapat bertahan dalam persaingan, produsen harus mampu
memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumen dibanding kompetitornya. Esensi dari
strategi pemasaran adalah menyediakan kepuasan bagi konsumen, mewajibkan produsen untuk
bekerja dengan baik untuk mengantisipasi dan mereaksi kebutuhan konsumen sebagai wujud dari
meningkatkan kepuasan.
Reaksi dan perilaku dari konsumen terhadap suatu produk menentukan sukses atau gagal dari
pembelian sebuah produk dan yang perlu diperhatikan dalam membuat Strategi pemasaran
adalah:
a. Analisis Pasar
Hal yang paling awal dilakukan dalam menentukan strategi pemasaran adalah melakukan
analisis pasar, dalam hal ini meliputi; kajian mengenai perusahaan itu sendiri, perusahaan
kompetitor, konsumen dan kondisi.
b. Mempelajari Konsumen
Untuk dapat mengantisipasi dan mereaksi kebutuhan konsumen kita harus memahami
tentang perilaku konsumen. Menemukan kebutuhan konsumen adalah proses yang sangat
kompleks, tetapi dapat diatasi dengan melakukan riset terhadap pasar. Dengan memahami
kebutuhan konsumen dapat diketahui prinsip perilaku yang mengendalikan perilaku
konsumsi.
c. Mempelajari Perusahaan
Perusahaan harus mengetahui kapabilitasnya (keunggulan dan kelemahan) agar dapat
mengetahui perilaku dan kebutuhan konsumen. Hal ini meliputi semua aspek yang ada dalam
perusahaan, termasuk kondisi finansial, kemampuan manajerial, kemampuan produksi,
kemampuan riset dan pengembangan, kemampuan teknologi, reputasi, dan kemampuan
pemasaran
d. Mempelajari Pesaing
Tidak mungkin, suatu perusahaan mampu dengan baik memenuhi kebutuhan konsumen
secara konsisten tanpa mengkaji siapa saja yang ada sebagai pesaing produknya, dalam hal
ini perusahaan lain.
e. Mempelajari Kondisi Perekonomian
Keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi
berdampak pada kebutuhan dan keinginan konsumen, serta kemampuan perusahaan dan
pesaingnya. Buruknya kondisi lingkungan tidak hanya mempengaruhi permintaan terhadap
produk, tetapi kebijakan pemerintahan pun akan mempengaruhi desain produk. Pada
akhirnya, perusahaan tidak dapat membangun strategi pemasaran tanpa mengantisipasi
kondisi perekonomian dimana strategi akan diterapkan.

Segmentasi Pasar
Segmen pasar adalah pengelompokan bagian dari pasar yang lebih besar, yang kebutuhannya
sedikit berbeda dibanding pasar yang lebih besar. Karena segmen pasar mempunyai
kebutuhan yang unik, produsen yang mengkhususkan produk untuk segmen ini semata, akan
lebih dapat memenuhi keinginan konsumen dibanding produsen yang memproduksi barang
untuk segmen yang luas. Segmentasi pasar meliputi 4 langkah meliputi:
1. Mengidentifikasi kebutuhan yang berhubungan dengan produk
2. Mengelompokkan konsumen dengan kebutuhan yang sama
3. Menggambarkan atau menjelaskan setiap kelompok
4. Menyeleksi segmen-segmen yang menarik untuk dilayani
1. Mengidentifikasi kebutuhan yang berhubungan dengan produk
Mengidentifikasi variasi kebutuhan yang mungkin akan diminati oleh pasar meliputi riset
terhadap konsumen, mengkaji kecenderungan dari suatu kelompok dan wawancara
mendalam. Kebutuhan identifikasi ini berhubungan dengan variabel lain seperti umur,
taraf kehidupan rumah tangga, jenis kelamin, kelas sosial, kelompok etnis, atau gaya
hidup, dan banyak perusahaan memulai proses segmentasi dengan berfokus pada salah
satu atau beberapa variabel tersebut.
2. Mengelompokkan konsumen dengan kebutuhan yang sama
Pengelompokkan konsumen dapat dijadikan sebagai acuan bahwa ada pasar yang akan
merespons produk yang akan dilempar ke masyarakat.
3. Menggambarkan atau menjelaskan setiap kelompok
Ketika sudah melakukan pengelompokkan konsumen perlu dikaji secara detail bagaimana
keadaan secara demografis, gaya hidup, dan bagaimana cara mereka dalam
berkomunikasi. Sebagai upaya untuk merancang program pemasaran yang efektif,
penting kiranya untuk memahami konsumen secara penuh.
4. Menyeleksi segmen-segmen yang menarik untuk dilayani
Langkah selanjutnya setelah kita memastikan paham dengan setiap segmen adalah
menentukan target pasar, segmen dari pasar yang besar dimana kita akan memfokuskan
diri dalam upaya melakukan pemasaran. Kepuasan menurut Kotler dan Keller (2009)
adalah ―Perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan
kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja
gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan tidak akan puas. Jika kinerja sesuai dengan
ekspektasi, pelanggan akan puas.‖
Berikut ini adalah kriteria dari Kepuasan Pelanggan:
1. Kerangka Definisional Kepuasan Pelanggan

Kerangka defisional pada Tjiptono (2011) digunakan untuk menyusun definisi kepuasan
pelanggan yang sifatnya spesifik kontekstual. Rerangka tersebut mengidentifikasi tiga
komponen utama dalam definisi kepuasan pelanggan yaitu tipe respons, fokus respons,
timingrespon.
2. Manfaat Program Kepuasan Pelanggan
Dalam Tjiptono (2011) menyebutkan bahwa realisasi kepuasan pelanggan melalui
perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian program khusus berpotensi
memberikan beberapa manfaat pokok, di antaranya reaksi terhadap produsen berbiaya
rendah, manfaat ekonomik retensi pelanggan versus perpetual prospecting, nilai kumulatif
dari relasi berkelanjutan, daya persuasif gethok tular (word of mouth), reduksi sensitivitas
harga, kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa depan.
3. Elemen Program Kepuasan Pelanggan
Tjiptono (2011) menyebutkan bahwa pada umumnya program kepuasan pelanggan meliputi
tujuh elemen utama, yaitu barang dan jasa berkualitas, relationship marketing, program
promosi loyalitas, fokus pada pelanggan terbaik (best customers), sistem penanganan
komplain secara efektif, unconditional guarantees, program pay-for-performance
Pemenuhan Kepuasan Pelanggan
Kepuasan Pelanggan adalah pengukuran pelanggan atau pengguna produk perusahaan atau jasa
sangat senang dengan produk-produk atau jasa yang diterima. Pemasar mengetahui bahwa lebih
menguntungkan untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dibanding menggantinya dengan
konsumen baru. Memastikan konsumen yang ada sekarang mendapatkan kepuasan dari pembelian dan
penggunaan produknya. Jadi, kepuasan konsumen merupakan perhatian utama dari pemasar.
Hasil yang nyata dari proses konsumsi bagi individu, apakah terjadi pembelian atau tidak adalah
tingkat kepuasan, tingkat kepuasan dapat dihitung tidak mendapatkan kepuasan sama sekali (atau bahkan
negatif jika hanya akan membuat kebutuhan jadi lebih banyak) sampai komplet, artinya kebutuhan
terpenuhi dan kepuasan tercapai.
Menurut Kotler dan Armstrong (2001): Kepuasan konsumen adalah sejauh mana anggapan kinerja
produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah ketimbang harapan pelanggan,
maka pembelinya merasa puas atau amat gembira.
Menurut Zeithaml dan Bitner (2000) definisi kepuasan adalah: Respons atau tanggapan konsumen
mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian mengenai ciri atau keistimewaan
produk atau jasa, atau produk itu sendiri, yang menyediakan tingkat kesenangan konsumen berkaitan
dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen.
Menurut Pasuraman, Zeithaml, dan Berry, mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah
perasaan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkannya. Sedangkan menurut Philip Kotler
dan Kevin Lane Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa Kepuasan
Konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja
(hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan (2007).
Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang
dia terima dan harapannya (Umar, 2005). Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang

diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang
lama.
Menurut Philip Kotler (2002) ―Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa
seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan
harapanharapannya‖.
Sedangkan menurut Zulian Yamit (2005) ―Kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli
atau hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya‖. Dalam konsep
kepuasan konsumen, terdapat dua elemen yang mempengaruhi yaitu harapan dan kinerja.
Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan merupakan hal penting yang harus dipertahankan perusahaan. Kotler dan Amstrong
(2008:16) mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan ―Tingkat di mana kinerja anggapan
produk sesuai dengan ekspektasi pembeli. Jika kinerja melebihi ekspektasi maka pelanggan dikatakan,
sangat puas Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan puas. Jika kinerja produk tidak
memenuhi ekspektasi, pelanggan kecewa.
Dengan demikian kepuasan pelanggan dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Good

Average

Poor

Gambar 7.1: Kepuasan Pelanggan
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pelanggan: Zeithmal dan Bitner (2003)
mengemukakan bahwa kepuasan adalah konsep yang jauh lebih luas dari hanya sekadar penilaian kualitas
pelayanan, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu konsumen akan merasa puas apabila mereka
mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan.
2. Kualitas produk, yaitu konsumen akan merasa puas apabila hasil mereka menunjukkan bahwa
produk yang mereka gunakan berkualitas.
3. Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang
relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen.
4. Faktor situasi, yaitu keadaan atau kondisi yang dialami oleh konsumen.
5. Faktor pribadi dari konsumen, yaitu karakteristik konsumen yang mencakup kebutuhan
pribadi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Menurut Irawan (2004), faktor–faktor
yang merupakan pendorong bagi kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut:
1. Kualitas produk, pelanggan puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk tersebut
ternyata kualitas produknya baik.
2. Harga, untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang
penting karena pelanggan akan mendapatkan value for money yang tinggi.
3. Service quality, kepuasan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru. Kualitas pelayanan
merupakan driver yang mempunyai banyak dimensi, salah satunya yang popular adalah
SERVQUAL.
4. Emotional Factor, pelanggan akan merasa puas (bangga) karena adanya emosional value yang
diberikan oleh brand dari produk tersebut.
5. Biaya dan kemudahan, pelanggan akan semakin puas apabila relatif mudah, nyaman dan
efisien dalam mendapatkan produk atau pelayanan
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan menurut Gaspersz dalam (Nasution,
2005) adalah sebagai berikut:
1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan ketika ia
sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen/pemasok produk (perusahaan). Jika pada
saat itu kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau ekspektasi pelanggan akan tinggi,
demikian pula sebaliknya.
2. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaingpesaingnya.
3. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan
dibeli oleh pelanggan itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi pelanggan terutama pada produkproduk yang dirasakan berisiko tinggi.
4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan. Orang-orang di
bagian penjualan dan periklanan seyogianya tidak membuat kampanye yang berlebihan melewati
tingkat ekspektasi pelanggan
Kepuasan Konsumen adalah Perbandingan antara harapan terhadap persepsi pengalaman
(dirasakan/diterima).
Loyalitas Pelanggan
Customer Loyalty is deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product or service
consistently in the future, despite situational influences and marketing efforts having the potential to
cause switching behaviour”.
Kalimat diatas memiliki arti: Loyalitas pelanggan adalah komitmen yang kuat dari pelanggan untuk
berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa yang disukai secara konsisten di

masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi
untuk menimbulkan perilaku untuk berpindah.
Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan sebagai bagian dari
kegiatan manusia yang selalu berubah sesuai dengan pengaruh lingkungan dan sosial di mana dia berada.
Namun perilaku konsumen yang diharapkan tetap terus ada bagi perusahaan adalah loyalitas. Loyalitas
berarti pelanggan terus melakukan pembelian secara berkala.
Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan
ini diambil tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Usaha yang
dilakukan untuk menciptakan kepuasan konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen.
Sedangkan konsep loyalitas konsumen lebih menerangkan kepada perilaku pembelinya. Komitmen yang
menyertai pembelian berulang tersebut adalah keadaan dimana konsumen tidak mau berpindah
walaupun produk maupun jasa tersebut sedang langka di pasaran dan konsumen dengan sukarela
merekomendasikan produk maupun jasa tersebut kepada rekan, keluarga atau konsumen yang lain
Pelanggan adalah seseorang yang menjadi terbiasa untuk membeli dari anda. Kebiasaan itu
terbentuk melalui pembelian dan interaksi yang sering selama periode waktu tertentu. Tanpa adanya
track record hubungan yang kuat dan pembelian berulang, orang tersebut bukanlah pelanggan, ia adalah
pembeli. Pelanggan yang sejati tumbuh seiring dengan waktu. Banyak pelaku bisnis akan setuju bahwa
mencapai loyalitas pelanggan adalah hal yang baik. Pelanggan yang loyal lebih baik daripada pelanggan
yang kurang loyal. Dan memiliki pelanggan yang loyal biasanya menghasilkan dividen sepanjang
perjalanan bisnis perusahaan tersebut.
Pengertian loyalitas pelanggan menurut Fandy Tjiptono (2000) adalah:
“loyalitas pelanggan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, pemasok
berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten”
Menurut Amin Widjaja (2008) menyatakan bahwa: “Customer loyalty adalah kelekatan pelanggan
pada suatu merek, toko, pabrikan, pemberi jasa, atau entitas lain berdasarkan sikap yang menguntungkan
dan tanggapan yang baik seperti pembelian ulang”.
Sedangkan Griffin (2005) menyatakan pendapatnya tentang loyalitas pelanggan antara lain:
“Konsep loyalitas pelanggan lebih banyak dikaitkan dengan perilaku (Behavior) daripada dengan sikap.
Bila seseorang merupakan pelanggan loyal, ia menunjukkan perilaku pembelian yang didefinisikan sebagai
pembelian nonrandom yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pengambilan
keputusan”.
Kemudian Griffin (2005), mengemukakan bahwa loyalitas yang meningkat dapat menghemat
biaya perusahaan setidaknya di 6 bidang, antara lain:
1. Biaya pemasaran menjadi berkurang (biaya pengambilalihan pelanggan lebih tinggi
daripada biaya mempertahankan pelanggan).
2. Biaya transaksi menjadi lebih rendah, seperti negosiasi kontak dan pemprosesan order.
3. Biaya perputaran pelanggan (customer turnover) menjadi berkurang (lebih sedikit
pelanggan hilang yang harus digantikan).
4. Keberhasilan cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa pelanggan yang
lebih besar.

5. Pemberitaan dari mulut ke mulut menjadi lebih positif; dengan asumsi para pelanggan
yang loyal juga merasa puas.
6. Biaya kegagalan menjadi menurun (pengurangan pengerjaan ulang, klaim garansi dan
sebagainya).
Karakteristik dan Tahapan-Tahapan Loyalitas Pelanggan
Pelanggan mendemonstrasikan loyalitas mereka pada suatu perusahaan atau merek dengan membeli
berulangkali, membeli produk tambahan perusahaan tersebut, dan merekomendasikannya pada orang
lain. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Griffin (2005), yang menyatakan bahwa karakteristik
pelanggan yang loyal antara lain:
1. Melakukan pembelian berulang secara teratur.
2. Membeli antarlini produk dan jasa.
3. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing
4. Mereferensikan kepada orang lain.
Untuk menjadi pelanggan yang loyal seorang konsumen harus melalui beberapa tahapan, pelanggan yang
loyal tumbuh secara bertahap. Proses itu dilalui dalam jangka waktu tertentu, dengan kasih sayang, dan
dengan perhatian yang diberikan pada tiap-tiap tahap pertumbuhan. Setiap tahap memiliki kebutuhan
khusus. Dengan mengenali setiap tahap dan memenuhi kebutuhan khusus tersebut, perusahaan
mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengubah pembeli menjadi pelanggan atau klien yang loyal.
Menurut Griffin (2005), ada 8 tahapan loyalitas, yaitu:
1. Suspect : Orang yang mungkin akan membeli produk atau jasa Anda. Dalam hal ini kita percaya
atau ―menyangka‖ mereka akan membeli tetapi kita masih belum cukup yakin.
2. Prospek : Orang yang membutuhkan produk atau jasa Anda dan memiliki kemampuan membeli.
Meskipun prospek belum membeli dari Anda, ia mungkin telah mendengar tentang Anda,
membaca tentang Anda, atau ada seseorang yang merekomendasikan Anda kepadanya.
3. Prospek Yang Diskualifikasi : Prospek yang telah cukup Anda pelajari untuk mengetahui bahwa
mereka tidak membutuhkan, atau tidak memiliki kemampuan membeli, produk Anda.
4. Pelanggan Pertama-Kali : Orang yang telah membeli dari Anda satu kali. Orang itu bisa jadi
pelanggan Anda dan sekaligus juga pelanggan pesaing Anda.
5. Pelanggan Berulang : Orang-orang yang telah membeli dari Anda dua kali atau lebih. Mereka
mungkin telah membeli produk yang sama dua kali atau membeli dua produk atau jasa yang
berbeda pada dua kesempatan atau lebih.
6. Klien : Orang ini membeli secara teratur. Anda memiliki hubungan yang kuat dan berlanjut, yang
menjadikannya kebal terhadap tarikan pesaing.
7. Penganjur (Advocate): Seperti klien, pendukung membeli apapun yang Anda jual dan dapat ia
gunakan serta membelinya secara teratur. Tetapi, penganjur juga mendorong orang lain untuk
membeli dari Anda. Ia membicarakan Anda, melakukan pemasaran bagi Anda, dan membawa
pelanggan kepada Anda.

8. Pelanggan atau Klien yang hilang: Seseorang yang pernah menjadi pelanggan atau klien tetapi
belum membeli kembali dari Anda sedikitnya dalam satu siklus pembelian yang normal.
Atribut suatu produk atau jasa yang dapat menghasilkan nilai yang mengesankan bagi perilaku
konsumen, sehingga mereka menjadi pelanggan yang loyal:
1. Loyalitas Pelanggan berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dan pelanggan.
2. Loyalitas Pelanggan termasuk perilaku (Retensi Pelanggan) di mana pelanggan melakukan
pembelian ulang suatu barang merek tertentu saat ini, daripada memilih merek pesaing sebagai
gantinya atau mempergunakan jasa mereka saat ini daripada memilih jasa yang lainnya
3. Loyalitas Pelanggan termasuk sikap di mana penilaian pelanggan dan perasaan tentang suatu
produk, layanan, hubungan, merek, atau perusahaan yang terkait dengan pembelian berulang
Perlu diketahui bahwa kepuasan dan loyalitas pelanggan mempunyai hubungan saling terkait tetapi
tidak selalu mendorong yang lain. Misalnya Pelanggan mungkin tidak puas, tetapi loyal. Pelanggan ini
disebut Captives, Hal ini juga memungkinkan bagi pelanggan yang sangat puas, tetapi tidak loyal
Situasi ini terjadi di pasar yang sangat commoditized di mana hanya ada sedikit atau tidak ada
diferensiasi produk dan jasa.
Mengapa Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Penting
Pada kondisi bisnis yang sangat kompetitif ini, dimana tingkat persaingan yang tinggi dengan
diferensiasi produk dan jasa yang begitu beragam, maka kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi
suatu hal yang sangat penting. Pada perusahaan kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi sangat
penting untuk meningkatkan keuntungan sehingga perusahaan selalu menjaga hubungan baik dengan
pelanggan. Perusahaan yang memiliki program fokus pada pelanggan berharap pelanggan menjadi
loyal terhadap perusahaan.
Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan
Metode yang umum dipergunakan untuk mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan adalah dengan
menerima umpan balik secara langsung dari pelanggan. Umpan balik secara langsung dari pelanggan
meliputi:
a. Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan dapat dilakukan pengukuran dengan memberi nilai (score)
dari nilai 0 sampai 10
b. Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan dapat dilakukan pengukuran dengan menanyakan kepada
pelanggan apakah pelanggan memberikan rekomendasi terhadap produk atau jasa
perusahaan kepada teman atau koleganya.
Pertanyaan seperti tersebut diatas merupakan pertanyaan yang sangat penting dalam melakukan
pengukuran kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Pengukuran kepuasan dan loyalitas pelanggan juga dapat dilakukan pengukuran dengan
mempergunakan metode “Net Promoter Scale” atau NPS. Pengukuran ini berdasarkan presntase
pelanggan yang paling puas (loyal) dan yang tidak puas (tidak loyal).
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap variabelvariabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Terdapat 5 (lima) variabel yang mempengaruhi
kepuasan pelanggan yaitu:
1. Tangible,
Yang dilakukan pengukuran di antaranya : penampilan fisik: Gedung, Kerapian, Kebersihan,
Kenyamanan Ruangan, Kelengkapan fasilitas dan penampilan karyawan
2. Reliability,
Yang dilakukan pengukuran di antaranya : Akurasi informasi, penanganan konsumen, kemudahan
pemesanan, penyediaan pelayanan sesuai perjanjian, penanganan masalah konsumen, dan
penyediaan pelayanan tepat waktu
3. Responsiveness,
Yang dilakukan pengukuran : kesigapan karyawan dalam melayani konsumen, kerja tim yang baik,
kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, penanganan keluhan pelanggan, siap sedia
menanggapi pertanyaan konsumen, penyampaian informasi pada saat pelayanan, pemberian
layanan ekstra, dan kemauan untuk membantu pelanggan (konsumen).
4. Assurance,
Yang dilakukan pengukuran : meliputi pengetahuan karyawan terhadap produk secara tepat,
pelayanan yang adil pada pelanggan, kualitas keramah tamahan, perhatian dan kesopanan dalam
memberikan pelayanan, ketrampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam
memberikan keamanan didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan menanamkan
kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan
5. Empathy,
Yang dilakukan pengukuran : Kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan
karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami
keinginan dan kebutuhan pelanggan
Dari data pengukuran melalui kuesioner dilakukan pengolahan secara statistik, maka akan didapat
variabel mana yang berperan dalam kepuasan pelanggan.
Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen
Kotler yang dikutip dari Buku Total Quality Management ada beberapa metode yang dapat
digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, diantaranya (Tjiptono, 2003):
a. Sistem keluhan dan saran
Organisasi yang berpusat pelanggan (Customer Centered) memberikan kesempatan yang luas
kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Informasi-informasi ini

dapat memberikan ide-ide cemerlang bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk
bereaksi secara tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul.
b. Ghost shopping
Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan
mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial,
kemudian melaporkan temuantemuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk
perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk
tersebut. Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap
keluhan.
c. Lost customer analysis
Perusahaan seyogianya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang
telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Bukan hanya exit
interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate juga penting, peningkatan
customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya.
d. Survei kepuasan pelanggan
Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik
melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. Perusahaan akan memperoleh
tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda
(signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya.
Mempertahankan pelanggan, menciptakan kepuasan pelanggan merupakan hal yang
penting dalam jalannya suatu perusahaan. Kepuasan pelanggan sebaiknya dilakukan dengan
loyalitas pelanggan karena pelanggan yang loyal dapat menjadi potensial untuk promosi dari
mulut ke mulut. Loyalitas menurut Kotler dan Keller (2009) “Komitmen yang dipegang secara
mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa
depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan
beralih”. Loyalitas menurut Tjiptono (2011) “Perilaku pembelian ulang semata-mata
menyangkut pembelian merek tertentu yang sama secara berulang kali (bisa dikarenakan
memang hanya satu-satunya merek yang tersedia, merek termurah, dan sebagainya)”.
1. Langkah untuk Mewujudkan Loyalitas Pelanggan
Tjiptono (2011) menyebutkan bahwa upaya mewujudkan dan mempertahankan
loyalitas pelanggan sebagai karakteristik perusahaan membutuhkan 7 kunci yang
saling terkait yaitu komitmen dan keterlibatan manajemen puncak, patok duga
internal (Internal Benchmarking), mengidetifikasi customer requirements, menilai
kapabilitas persaingan, mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan, menganalisis
umpan balik dari pelanggan, mantan pelanggan, non-pelanggan, dan pesaing,
perbaikan berkesinambungan.
2. Prinsip Pokok Loyalitas Pelanggan
Tjiptono (2011) ada sepuluh prinsip pokok loyalitas pelanggan yaitu kemitraan yang
didasarkan pada etika dan integritas utuh, nilai tambah (kualitas, biaya, waktu siklus,
teknologi, profitabilitas, dan seterusnya) dalam kemitraan antara pelanggan dan
pemasok, saling percaya antara manajer dan karyawan, serta antar perusahaan dan

pelanggan inti, keterbukaan (saling berbagi data teknologi, strategi, dan biaya) antara
pelanggan dan pemasok, saling membantu secara aktif dan konkret, bertindak
berdasarkan semua unsur customer enthusiasm, berfokus pada faktor-faktor tak
terduga (unexpected) yang dapat menghasilkan customer delight, kedekatan dengan
pelanggan internal dan eksternal, tetap membina relasi dengan pelanggan pada
tahap purnabeli, antisipasi kebutuhan dan harapan pelanggan di masa datang.
Pengukuran Loyalitas Pelanggan
Pengukuran loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap
variabel-variabel yang mempengaruhi loyalitas pelanggan.
1. Pembelian Produk atau Penggunaan Jasa Berulang, yang dilakukan pengukuran di antaranya
: Berapa kali pelanggan membeli produk atau menggunakan jasa. Ini bisa dihitung persatuan
waktu
2. Pembelian Produk atau Penggunaan Jasa Lain : yang dilakukan pengukuran diantaranya :
Berapa kali pelanggan membeli produk lain yang sejenis dari perusahaan lainnya atau berapa
kali mempergunakan jasa lain yang sejenis dari perusahaan lainnya.
3. Merekomendasikan produk atau jasa kepada orang lain: yang dilakukan pengukuran di
antaranya : Apakah pelanggan pernah merekomendasikan produk atau jasa yang
dipergunakan, dan berapa jumlah teman atau kolega yang diberi rekomendasi.
Pelanggan Yang Loyal
Pelanggan dikatakan loyal apabila melakukan hal sebagai berikut:
a. Melakukan pembelian berulang secara teratur.
b. Membeli antar lini produk dan jasa.
c. Mereferensikan kepada orang lain.
d. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing.
e. Pelanggan loyal akan siap membayar harga yang lebih tinggi.
f. Pelanggan loyal akan menjadi WoM (Word of Mouth), penyambung lidah, bagi pelanggan
prospek lainnya.
Program Peningkatan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan
1. Program merupakan gambaran besar tentang fokus pelanggan terkait kepuasan dan loyalitas
pelanggan
2. Program harus menghubungkan antara tujuan dan sumber daya
3. Program harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan
4. Program mensyaratkan perusahaan memiliki budaya focus pelanggan
5. Program membutuhkan pelatihan karyawan
6. Program membutuhkan investasi
7. Program membutuhkan keterlibatan pihak executive
8. Program Proaktif Peningkatan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan
9. Program proaktif Focus Pada Pelanggan

10.
11.
12.
13.
14.

Program proaktif memberikan produk atau jasa yang berkualitas tinggi
Program proaktif menetapkan harapan pelanggan secara tepat
Program proaktif menjalankan proses pelayanan yang jelas
Program proaktif memberikan pelayanan secara profesional
Program proaktif memberikan pelayanan dimana pelanggan dapat menyelesaikan
permasalahan sendiri
15. Program proaktif memberikan pelayanan yang terbaik melalui “Call Center”
16. Program proaktif menjadi manajemen yang reaktif dan terlibat
Saluran Komunikasi Pelanggan
Pelanggan berkeinginan untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan, dan juga pelanggan
meminta untuk didengarkan. Melalui saluran komunikasi pelanggan, perusahaan dapat memperoleh
umpan balik langsung dari pelanggan, umpan balik ini penting dan akurat.
Untuk membangun sebuah komunikasi yang menyeluruh atau komprehensif, perusahaan harus
mendesain model komunikasi yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen. Bentuk pengaruh itu
berupa penyadaran bahwa produk atau jasa yang dihasilkan atau dipasarkan berkualitas.
Untuk membangun komunikasi dengan konsumen perlu di perhatikan hal-hal berikut:
1. Sumber pesan/pengambil inisiatif
Sumber atau inisiator / sponsor pesan harus mengetahui siapa calon atau target penerima
pesan, karakteristik, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan, pengalaman, dan
sebagainya.
2. Kredibilitas
Kredibilitas sumber pemberi pesan memiliki peran yang penting. Sumber yang kredibel akan
mendapatkan kepercayaan dari penerima pesan.
a. Kredibilitas sumber informal
Informasi yang diperoleh dari sumber informal, seperti teman, tetangga, keluarga, rekan
kerja, dan sebagainya, yang memiliki kedekatan hubungan akan lebih di percaya
konsumen sebagai penerima informasi.
b. Kredibilitas penyampai pesan
Penyampai pesan harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Penyampai pesan biasanya para
selebriti yang dikenal luas oleh masyarakat memiliki kredibilitas ataupun citra yang baik.
Digunakan perusahaan untuk menyampaikan informasi/ pesan melalui promosi (iklan,
promosi penjualan, dan publisitas).
Saluran komunikasi pelanggan juga dapat dilakukan melalui Survei Pelanggan baik pada saat
melakukan transaksi maupun secara berkala. Saluran Komunikasi pelanggan ini juga dapat dimanfaatkan
untuk mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Melakukan Survei

Sebuah survei pelanggan berkala (periodik) merupakan survei yang bertujuan untuk
mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan pada periode waktu tertentu (biasanya setiap 6
bulan sampai 1 tahun). Kepuasan dan loyalitas pelanggan diukur dengan menggunakan
dimensi berikut: bisnis, teknis, hubungan.
Pertanyaan yang paling penting dalam umpan balik pelanggan langsung adalah Apakah
Saudara merekomendasikan perusahaan kami kepada teman atau kolega?
Sebuah survei pelanggan transaksional merupakan survei yang dilakukan untuk mengukur
kepuasan pelanggan setelah menyelesaikan transaksi tertentu dengan perusahaan
Bagaimana Melakukan Survei:
1. Perencanaan Survei
Perencanaan sebuah survei menjadi hal yang sangat penting, penentuan tujuan dalam
sebuah survei menjadi hal penting, apakah untuk mengkaji tentang produk yang ditawarkan,
memberikan setiap orang pengalaman layanan pelanggan yang lebih positif, mengumpulkan
informasi demografis sehingga perusahaan dapat mengelompokkan daftar pelanggan lebih
baik, Jadi jelas tentang apa yang akan dicapai dengan survei
2. Peralatan (metode) Survei
Dalam melakukan survei berbagai cara (peralatan) dapat dipergunakan, apakah
mempergunakan peralatan Tradisional dengan lembaran kertas atau dengan
mempergunakan teknologi seperti komputer (otomatic survey online).
3. Design Survei
Beberapa tips untuk membantu dan merancang survei menggunakan kuesioner:
a. Mulailah dengan pertanyaan yang mudah, pertanyaan yang sederhana dan
yang bisa dijawab tanpa banyak berfikir misalnya (usia, lokasi dll)
b. Jumlah Pertanyaan, Batasi jumlah pertanyaan dan waktu 10 menit untuk
menjawab sudah maksimal
c. Berikan uraian pendahuluan survei, uraian ini menyangkut tujuan
diselenggarakannya survei.
d. Berikan kata ucapan terima kasih pada akhir form survei, ucapan ini untuk
menghargai atas waktu yang telah diluangkan. Dapat pula pada akhir
pengisian memberikan cendera mata, dapat berupa pulpen yang telah
dipergunakan untuk pengisian survei dll
e. Hindari pertanyaan yang bersifat "Privasi"
f. Hindari pertanyaan yang menggunakan jawaban ganda. misalnya pertanyaan
"Seberapa cepat dan akurat ..............."
g. Konsistensi dengan Pertanyaan, Jika dalam pertanyaan telah
mempergunakan skala 1 sampai dengan 5, maka harus konsisten dan tidak
perlu menggunakan skala 1 sampai 10 untuk pertanyaan berikutnya.

Hati-hati dalam meninjau dan menguji hasil survei, Pastikan semuanya memiliki alur logis dan
masuk akal, dan menanyakan kepada penyelia survei apakah mengalami permasalahan, apakah mereka
bingung saat menyebarkan kuesioner dll, ini penting dibutuhkan untuk mengkaji hasil survei.
Mengelola Survei, Cara termudah untuk melakukan survei adalah dengan e-mail pelanggan,
meminta pelanggan untuk meluangkan waktunya. Pastikan memberitahu pelanggan apa untungnya bagi
mereka jika mereka mengisi dan menyampaikan survei.
Jika tujuan perusahaan (pelaku survei) adalah untuk meningkatkan suatu produk tertentu,
katakan kepada pelanggan bahwa dengan mengisi dan mengirim survei, benar-benar akan membantu
mereka, menggunakan komentar mereka untuk menyempurnakan produk atau layanan yang mereka
butuhkan
Menginterpretasikan Hasil Survei, Hasil Survei terkadang sangat jauh dari harapan, tetapi yang
perlu dipahami adalah "Apa Tujuan Survei................". Tidak menutup kemungkinan hasil Survei berisi
keluhan-keluhan semata.
Mengubah Pelanggan yang Puas menjadi Pelanggan yang Loyal
Menawarkan diskon untuk pelanggan rutin adalah cara yang bagus untuk memastikan mereka
kembali ke situs web Anda dan membeli barang lain. Tetapi, untuk membuat pelanggan loyal, ada faktorfaktor lain yang jauh lebih penting daripada harga murah – dan diskon mungkin akan mengurangi
keuntungan Anda. Bukannya diskon itu buruk (terkadang diskon itu perlu), tetapi Anda harus pandai
menggunakannya.
Yang terpenting adalah mendapatkan pelanggan seumur hidup daripada mendapatkan
keuntungan yang lebih besar dalam transaksitransaksi individual. Pada akhirnya, pelanggan loyal Anda
akan membeli lebih banyak dan mungkin bisa menjadi sarana iklan terbaik untuk bisnis Anda.
Jenis-jenis Loyalitas Pelanggan
Menurut Jill Griffin (2005:22) terdapat empat jenis loyalitas yang muncul bila keterikatan rendah
dan tinggi diklasifikasi-silang dengan pola pembelian ulang, yang rendah dan tinggi. Adapun jenis-jenis
loyalitas pelanggan yaitu:
1) Tanpa Loyalitas
Untuk berbagai alasan tertentu, ada beberapa konsumen yang tidak mengembangkan
loyalitas atau kesetiaan kepada suatu produk maupun jasa tertentu. Tingkat keterikatan yang
rendah dengan tingkat pembelian ulang yang rendah menunjukkan absennya suatu
kesetiaan. Pada dasarnya, suatu usaha harus menghindari kelompok no loyality ini untuk
dijadikan target pasar, karena mereka tidak akan menjadi konsumen yang setia.
2) Loyalitas yang lemah (Inertia Loyality)
Inertia loyality merupakan sebuah jenis loyalitas konsumen yang dimana adanya keterikatan
yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi. Konsumen yang memiliki sikap ini biasanya
membeli berdasarkan kebiasaan. Dasar yang digunakan untuk pembelian produk atau jasa
disebabkan oleh faktor kemudahan situasional. Kesetiaan semacam ini biasanya banyak
terjadi terhadap produk atau Jasa yang sering dipakai. Contoh dari kesetiaan ini terlihat dari

kegiatan pembelian bensin yang dilakukan konsumen di dekat daerah rumahnya dan
sebagainya.
Pembeli dengan loyalitas yang lemah rentan beralih ke produk pesaing yang dapat
menunjukkan manfaat yang jelas. Meskipun demikian, perusahaan masih memiliki
kemungkinan untuk mengubah jenis loyalitas ini ke dalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi
melalui pendekatan yang aktif ke pelanggan dan peningkatan nilai perbedaan positif yang
diterima konsumen atas produk maupun jasa yang ditawarkan kepadnya dibandingkan
dengan yang ditawarkan para pesaing lain. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan
keramahan dalam pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada konsumen.
3) Loyalitas Tersembunyi (Laten Loyality)
Jenis loyalitas tersembunyi merupakan sebuah kesetiaan atau keterikatan yang relatif tinggi
yang disertai dengan tingkat pembelian ulang yang rendah. Konsumen yang mempunyai sikap
laten loyality pembelian ulang juga didasarkan pada pengaruh faktor situasional daripada
sikapnya. Sebagai contoh, seorang suami menyukai masakan Eropa, tetapi mempunyai istri
yang kurang menyukai masakan Eropa. Maka suami tersebut hanya sesekali saja mengunjungi
restoran Eropa dan lebih sering pergi ke restoran yang dimana masakan yang ditawarkan
dapat dinikmati bersama.
4) Loyalitas Premium (Premium Loyalty)
Loyalitas ini merupakan yang terjadi bilamana suatu tingkat keterikatan tinggi yang berjalan
selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Setiap perusahaan tentunya sangat
mengharapkan kesetiaan jenis ini dari setiap usaha preference yang tinggi. Contoh jenis
loyalty premium adalah rasa bangga yang muncul ketika konsumen menemukan dan
menggunakan produk atau jasa tersebut dan dengan senang hati, membagi pengetahuan dan
merekomendasikannya kepada teman, keluarga maupun orang lain
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