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BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Kualitas Pelayanan - UMM
Harapan pelanggan (customer expectation) memainkan peran yang penting sebagi standar perbandingan dalam mengevaluasi kualitas
maupun kepuasan pelanggan. Konsep Servqual digunakan untuk menghitung gap antara persepsi pelanggan terhadap jasa yang
dikurangi dengan nilai ekspektasi atau harapan pelanggan (Wijaya T, 2011).
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dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru
dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif
serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan …
BAB II LANDASAN TEORI A. Strategi Pemasaran 1. Pengertian Strategi ...
dengan prinsip-prinsip syari’ah dan tidak boleh keluar kecuali tunduk mengikuti prinsip-prinsip tersebut. 3 Dalam melaksanakan kegiatan
bauran pemasaran, perusahaan memerlukan sebuah strategi yang tepat sehingga segala tujuan dari perusahaan dapat dicapai dengan
optimal sesuai dengan keinginan perusahaan.
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pelanggan. Baik barang maupun layanan harus sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan dan harus tepat sesuai dengan
harapan pelanggan, baik dalam kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu. Perkembangan bisnis saat ini menyatakan bahwa antara
barang dan layanan tidak dapat dipisahkan. Hal ini
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marketplace dan pelanggan, rancangan strategi pemasaran customer-driven dan bauran pemasaran, serta perluasan pemasaran, baik
dalam lingkungan makro maupun lingkungan mikro pemasaran. Dengan mempelajari konsep-konsep dan teori sesuai dengan deskripsi
dasar-dasar manajemen pemasaran, diharapkan mahasiswa dapat
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Inovasi 1. Definis Inovasi - UMM
Pada proses ini suatu produk yang dibuat, pelanggan atau masyarakat memiliki hak utnuk menetukan pilihannya dengan menggunakan
atau tidak produk inovasi tersebut. Rodgers menjelaskan bagaimana sebuah inovasi dapat diterima ke dalam masyarakat. Terdapat
empat elemen dalam proses difusi yakni sebagai berikut ini: 13. 1) An innovation
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