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BAB II
KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

2.1. Konsep Internal Marketing (Pemasaran Internal)
Berdasarkan teori kualitas manajemen, karyawan

adalah pelanggan internal dari layanan jasa. Dengan

demikian, internal marketing hadir dari bidang pemasaran

jasa dan perhatian utamanya adalah agar semua orang yang

terlibat dalam interaksi dengan pelanggan dapat memberikan

pelayanan yang terbaik. Salah satunya, memahami dan

menerapkan karyawan sebagai pemasar.

Walker dan Ruekert (1987) menyimpulkan bahwa

marketer (karyawan) dalam layanan jasa dapat memiliki peran

di berbagai bagian dalam pemasaran organisasi dan selalu

responsif terhadap pelanggan. Tujuannya untuk menciptakan

karyawan sebagai pemasar yang berorientasi pasar, yang

dalam hal ini karyawan memahami dan menerapkan

marketing bukanlah suatu fungsi melainkan sebagai suatu

cara untuk melakukan bisnis.

Gummesson (2000), menyatakan konsep internal

marketing berkonsentrasi pada cara agar setiap orang yang

terlibat dalam proses men-deliver layanan dapat terus

meningkatkan kualitas dan pelayanan yang diberikan kepada

pelanggan. Cahill (1996), menyatakan internal marketing

adalah menarik, mengembangkan, memotivasi dan menerima

karyawan yang berkualitas dalam usaha perusahaan tersebut

untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian,

internal marketing mengacu pada filosofi pemasaran yang
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berorientasi pada pelanggan (consumer oriented) dengan

tujuan memberikan kepuasan (satisfaction).

Orientasi pada pelanggan menuntut diterapkannya

paradigma “kepuasan pelanggan untuk menghasilkan laba”,

sehingga pelanggan menjadi manejer suplai jasa, suatu

bentuk manajemen partisipatif. Pembentukan orientasi

marketing bertujuan untuk menciptakan lingkungan internal

yang fleksibel dan responsif yang memelihara nilai-nilai dan

perilaku yang baik yang mencerminkan tujuan-tujuan

organisasi dan sinerginya dengan pasar. Proses internal

marketingadalah merekrut staf yang tepat agar mempunyai

tingkat kerjasama yang tinggi diantara rekan kerja dan

mengembangkan karyawan yang termotivasi untuk melihat

peran mereka sendiri dan memperhatikan apa yang

dikehendaki pelanggan yang memakai hasil kerja mereka

sebagai pelanggan internal dalam memenuhi kualitas layanan.

Internal marketing sebagai produk yang memuaskan

kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dan mengarah pada

tujuan organisasi (Rafiq & Ahmed (2000)). Berdasarkan

pemahaman tersebut, internal marketing merupakan sarana

implementasi dan memiliki potensi sebagai mekanisme

integrasi antar fungsi dalam organisasi. Dalam tahap ini,

peran internal marketing adalah sebagai suatu

alat/metodologi implementasi dibuat lebih eksplisit terhadap

kinerja dan kerja karyawan sebagai pelanggan.

Zeithmal & Bitner (2003) dalam service marketing

menyatakan bahwa internal marketing merupakan pelayanan
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pemasaran yang berorientasi pada kepuasan pelayanan

terhadap pelanggan.

Gambar 2.1
Internal Marketing Weel

Sumber: Zeithaml & Bitner., Service Marketing. McGrew Hill, 2003

Berdasarkan pada gambar 2.1 di atas, dapat dijelaskan

bahwa orientasi dari adanya internal marketing adalah untuk

memenuhi kepuasan pelanggan dalam penyampaian layanan

jasa, antara lain: (1) Mempertahankan orang yang terbaik

(retain the best people), terdiri dari: melibatkan karyawan

dalam visi organisasi, memperlakukan karyawan sebagai

pelanggan dan adanya ukuran dan penghargaan terhadap

kinerja karyawan; (2) Mempekerjakan orang yang tepat (hire

the right people), terdiri dari: merekrut karyawan yang terbaik,
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mempekerjakan orang sesuai dengan kompetensi dan sikap

melayani serta adanya pelatihan karyawan tentang

kemampuan teknis; (3) Mengembangkan karyawan untuk

memberikan kualitas pelayanan (develop people to deliver

service quality), terdiri dari: adanya keterampilan teknis dan

interaktif, memberdayakan karyawa dan mempromosikan

kerja tim; (4) Menyediakan sistem dukungan yang diperlukan

(provided needed support systems), terdiri dari: adanya ukuran

untuk kualitas layanan internal, memberikan fasilitas

teknologi dan peralatan yang mendukung dan

mengembangkan proses internal berorientasi layanan

Internal marketing adalah aktivitas pemasaran untuk

layanan yang berorientasi pada proses internal dalam

pemenuhan akan kepuasan pelanggan. Bagaimana karyawan

memahami dan menerapkan serta menjalankan aktivitas

pemasaran dalam lingkungan internal untuk meningkatkan

kualitas layanan. Rafiq & Ahmed (2000), mendefenisi internal

marketing sebagai usaha terencana untuk mengatasi

hambatan organisasional untuk berubah dan untuk

meluruskan, memotivasi dan mengintegrasi karyawan untuk

implementasi strategi fungsional dan korporasi yang lebih

efektif.

2.2. Kesadaran (Pengetahuan) dan Penerapan Internal
Marketing
Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau

hasil tahu seseorang terhadap objek tertentu melalui indera

yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya)
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(Notoatmodjo, 2005). Pengetahuan umumnya datang dari

pengalaman, yang diperoleh dari informasi yang disampaikan

oleh guru, orangtua, teman, buku dan surat kabar dan dapat

ditelusuri kebenarannya dengan bertanya atau menggali

informasi itu sendiri (WHO, 1988).

Menurut Notoatmodjo (2005), pengetahuan seseorang

terhadap objek tertentu mempunyai intensitas atau tingkatan

yang berbeda-beda, dan secara garis besar dibagi  menjadi

enam tingkatan yaitu :

a. Tahu (Know)

Diartikan sebagai pengingat sesuatu materi yang telah

dipelajari sebelumnya, termasuk kedalam pengetahuan

tingkat ini adalah mengingat kembali terhadap sesuatu yang

spesifik dari seluruh bagaian yang dipelajari atau rangsangan

yang telah diterima. Contohnya, seseorang tahu menyebutkan

dan mengatakan.

b. Memahami (Comprehension)

Diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang

telah memahami terhadap objek atau materi atau harus dapat

menjelaskan, menyebutkan contoh, menyampaikan,

meramalkan terhadap objek yang dipelajari,

c. Aplikasi (Aplication)

Diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan

materi yang telah dipelajari pada situasi dalam kondisi yang

sebenarnya. Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi
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atau penggunaan buku, rumus, metode, prinsip dalam

konteks atau situasi lainnya.

d. Analisis (Analysis)

Diartikan sebagai kemampuan untuk menjabarkan

materi atau suatu objek dalam komponen-komponen, tetapi

masih dalam struktur organisasi, dan masih ada kaitannya

satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari

penggunaan kata kerja seperti dapat menggambarkan,

membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan

sebagainya.

e. Sintesis (Syntesis)

Diartikan sebagai kemampuan untuk menghubungkan

bagian-bagian kedalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk

menyusun formulasi baru dan formulasi-formulasi yang ada.

Misalnya: dapat menyusun, merencanakan, meringkaskan,

menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau

rumusan tertentu.

f. Evaluasi (Evaluation)

Diartikan sebagai dengan kemampuan-kemampuan

untuk  melakukan Justifikasi  atau penilaian terhadap suatu

materi atau objek. Penilaian-penilaian ini berdasarkan kriteria

yang telah ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-

kriteria yang ada. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan

dengan wawancara atau angket yang menanyakan isi materi

yang ingin diukur dari Subjek penelitian atau responden

kedalam pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur
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dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di atas

(Notoatmodjo, 2005).

Sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang

yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek.

Sikap tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya dapat

ditafsirkan terlebih dahulu dari prilaku yang tertutup. Sikap

secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi

terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari

adalah merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap

stimulus sosial (Notoatmodjo, 2005).

Sikap berasal dari pengalaman atau dari orang terdekat

kita. Mereka dapat mengakrabkan kita kepada sesuatu, atau

menyebabkan kita menolaknya (WHO, 1988). Sikap

merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari

seseorang terhadap stimulus atau obyek. Manifestasi sikap itu

tidak dapat langsung dilihat, tetapi dapat ditafsirkan terlebih

dahulu dari perilaku yang tertutup.

Menurut Notoatmodjo (2005), sikap juga mempunyai

tingkatan berdasarkan intensitasnya yang terdiri dari empat

tingkatan yaitu :

1. Menerima (receiving), diartikan bahwa seseorang atau

subyek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan.

2. Merespon (responding), diartikan memberikan jawaban bila

ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang

diberikan adalah indikasi dari sikap.
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3. Menghargai (valuting), diartikan mengajak orang lain untuk

mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah suatu

indikasi sikap tingkat tiga.

4. Bertanggung jawab (responsible), bertanggung jawab atas

segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko

merupakan sikap yang yang paling tinggi. Misalnya seorang

ayah harus bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Untuk mengetahui sikap seseorang dapat diukur secara

langsung dan tidak langsung. Pengukuran secara langsung

dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

tentang stimulus atau objek yang bersangkutan. Sedangkan

pengukuran tidak langsung dengan pemberian angket

(Notoatmodjo, 2005).

2.3. Kepuasan Kerja (Job Satisfaction)
Kepuasan kerja (job satisfaction), pertama kali diajukan

oleh Happock (1935) sebagai reaksi subjektif atau kepuasan

yang ditampilkan karyawan baik secara fisik dan mental yang

berkaitan dengan lingkungan kerja.Sementara itu, kepuasan

karyawan juga disebut kepuasan pekerjaan (Wang Song-Hong,

2005). Hal yang sama juga dinyatakan Smith, Kendall dan

Hulin (1969), bahwa kepuasan kerja adalah hasil dari seorang

pekerja menjelaskan khas alam dari pekerjaannya

berdasarkan referensial dimensi tertentu dan apakah situasi

pekerjaan mempengaruhi kepuasan pekerjaan melibatkan

banyak faktor lainnya, seperti perbandingan baik dan buruk

pekerjaan, perbandingan dengan rekan kerja, bagaimana
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kompeten individu dan pekerjaan sebelumnya pengalaman

yang dimiliki oleh seorang pekerja.

Smith et al, (1969) mengusulkan lima dimensi kepuasan

kerja, yaitu pekerjaan itu sendiri, promosi pekerjaan, gaji,

pengawas dan rekan kerja. Dalam penelitian ini studi menjadi

pertimbangan baik dari teori Smith dan memutuskan

kepuasan kerja dalam lima dimensi (yaitu, pekerjaan itu

sendiri, pengawas, gaji/remunerasi, status pekerjaan promosi,

dan rekan-rekan). Adapun, definisi operasional dari

dimensinya dijelaskan sebagai berikut: (1) Kepuasan dengan

pekerjaan itu sendiri, seperti seberapa puas karyawan dengan

dirinya saat ini, tugas dari segi rasa prestasi yang menyertai

berbagai tantangan; (2) Puas dengan gaya kepemimpinan

atasan, seperti seberapa puas karyawan dengan bimbingan

dan dorongan untuk tugas yang diterima dari supervisor, serta

pengaruh yang diberikan oleh pimpinan tertentu di organisasi;

(3) Kepuasan dengan gaji atau remunerasi, seperti seberapa

puas dengan alokasi jaminan pegawai dan penerimaan

pendapatan dari organisasi; (4) Kepuasan dengan promosi

pekerjaan, seperti seberapa puas karyawan dengan peluang

program promosi dan kemungkinan pekerjaan yang tersedia

pada organisasi; dan (5) Kepuasan dengan rekan kerja, seperti

seberapa puas karyawan dengan dirasakan kesetiaan

ditampilkan oleh dirinya sebagai kolega kepada organisasi,

para rekannya, rasa tanggung jawab, dan bagaimana dia

berhubungan dengan rekannya.
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2.4. Internal Marketing Sebagai Sarana Untuk Mencapai
Kepuasan Kerja
Kohli dan Jaworski mencatat bahwa karyawan dari satu

organisasi dengan internal marketing sebagai filosofinya

mempunyai kepuasan pekerjaan dan komitmen organisasi

yang lebih tinggi (Trimble, 2006). Disisi lain, karyawan

memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan.

Kunci untuk mencapai profitabilitas perusahaan dikaitkan

dengan fokus pada pelanggan dan karyawan sebagai bagian

yang terpenting.

Pekerjaan yang dilakukan dengan perasaan senang atau

bahagia akan lebih memuaskan dan akan memperkuat

hubungan dengan konsumen dan pada gilirannya konsumen

juga akan lebih terpuaskan dan dapat menjadi pelanggan yang

loyal. Sebagaiman diketahui pemasaran internal merupakan

suatu proses komunikasi dan menciptakan budaya organisasi

yang berorientasi pelanggan. Maka, karyawan adalah mitra

perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan untuk

menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan

eksternal.

Kepuasan karyawan sebagai pelanggan internal ini

dapat dicapai melalui internal service quality, yang meliputi

seleksi karyawan, workplace, design, rewards system dan

peralatan computer yang mendukung. Para pekerja akan

merasa puas dengan pekerjaan mereka jika mereka merasa

bahwa mereka bisa bertindak untuk kepentingan pelanggan.

Hal itu bisa tercapai antara lain dengan memberi kebebasan
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pada karyawan lini depan dalam memanfaatkan sumber daya-

sumber daya untuk segera memenuhi kebutuhan pelanggan.

Konsumen yang terpuaskan merupakan dasar yang dapat

diandalkan bagi perusahan untuk mempertahankan

karyawan. Dimana, setiap orang suka bekerja di perusahan

yang konsumennya merasa puas dan loyal.

2.5. Penelitian Terdahulu
Penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan

topik penelitian antara lain: Pervais dan Ahmed (2002), dalam

penelitian tentang internal marketing and the mediating role of

organizational competencies.Menunjukan adanya hubungan

positif yang sangat signifikan antara internal marketing

terhadap kinerja organisasi, dimana internal marketing

dengan seperangkat instrument yang dikendalikan organisasi

dapat mempengaruhi karyawan secara efektif. Selanjutnya,

Ing-San Hwang dan Der-Jang Chi (2005), meneliti variabel lain

yang mempengaruhi kepuasan kerja dari internal marketing

dalam penelitian mereka tentang relationship among internal

marketing, employee job satisfaction, and international hotel

performance an empirical study. Mereka menemukan bahwa

kepuasan kerja dipengaruhi oleh internal marketing, dimana

kondisi pekerjaan sama antara konsep internal, kinerja

keuangan, kinerja layanan dan layanan internal.

Spirous Gounaris (2006), membuktikan bahwa orientasi

pemasaran internal dalam kepuasan kerja memiliki hubungan

yang kuat terhadap orientasi kepuasan pelanggan internal.

Hal tersebut dibuktikan dalam penelitiannya tentang the
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notion of internal market orientation and employee job

satisfaction: some preliminary evidence. Sejalan dengan

penelitian sebelumnya, Vicent Tortoza, Miguel A Moliner dan

Javier Sanchez (2007) dalam penelitian tentang internal

marketing orientation and it’s influence on organizational

performance. Menemukan bahwa pengaruh orientasi

pemasaran internal berpengaruh signifikan positif terhadap

layanan kualitas yang dirasakan pegawai dalam kepuasan

kerjanya.

Khaled Hadi Pranowo (2012), dalam penelitian tentang

influence of internal marketing towards organizational

performance with mediating role of organizational competence in

not for profit organization AIESEC-Indonesia.Menemukan

bahwa adanya pengaruh dan hubungan yang signifikan kuat

antara variabel internal marketing dengan kemampuan

organisasidan yang paling berpengaruh adalah training and

development.

Merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu,

penelitian ini difokuskan pada orientasi pemasaran internal

marketing berdasarkan customer-oriented service delivery

dalam marketing wheel dengan beberapa hasil penelitian

terdahulu seperti Ahmed dan Rafiq (2002), Gounaris (2006)

dan Pranowo (2012) yang membuktikan bahwa adanya

pengaruh dan hubungan signifikan positif yang kuat antara

orientasi pemasaran internal dengan kepuasan kerja.
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2.6. Pengembangan Hipotesis
2.6.1. Pengaruh Kesadaran Internal Marketing Terhadap

Penerapannya
Manusia diharapkan untuk selalu belajar tentang

lingkungannya (out-side in-down) dan sekaligus mengenal dan

kemudian mengaktualisasikan dirinya. Kesadaran yang

muncul secara utuh pada diri karyawan mampu

menempatkan diri sesuai dengan kapasitas dirinya, sehingga

dapat memberikan kontribusi terbaik minimal untuk dirinya

dan lebih luas untuk menciptakan kesejahteraan bagi

organisasi dan lingkungannya.

Kesadaran dapat dikatakan sebagai pengetahuan dan

merupakan hasil dari tahu.Ini terjadi setelah seseorang

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu

(Pangabean, 2008). Kesadaran dikonsepkan sebagai

pengetahuan terhadap suatu rangsangan (stimulus) sebelum

seseorang itu melakukannya dalam sikap.

Tiap orang mempunyai tindakan dan praktek terhadap

sikap yang berbeda sebagai suatu penerapan, disebabkan

adanya perbedaan dalam bakat, minat, pengalaman,

pengetahuan, intensitas perasaan serta juga situasi

lingkungan. Purwanto (2003) menyatakan penerapan

merupakan praktek dan tindakan sikap yang selalu

mengalami perubahan dan perkembangan. Sejalan dengan itu,

Badudu dan Zain (1995) menyatakan penerapan merupakan

sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu
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maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan

yang telah dirumuskan.

Kim (1993) menekankan pentingnya kesadaran dan

penerapan dalam diri seorang pemasar, disebabkan hubungan

antara pembelajaran individu dengan pembelajaran organisasi

tidak dapat dipisahkan.Organisasi belajar dari individu-

individu yang menjadi bagian dari organisasi.Pembelajaran

tersebut merujuk pada perubahan keahlian, wawasan,

pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang diperoleh seseorang

melalui pengalaman, wawasan dan observasi. Lebih jauhnya,

proses pembelajaran pada tingkat individu, kelompok dan

organisasi adalah untuk mentransformasikan organisasi ke

dalam berbagai cara yang dapat meningkatkan kepuasan

pelanggan. Berdasarkan teori dan beberapa hasil penelitian

diatas, maka hipotesis untuk variabel ini adalah:

H1: Adanya pengaruh kesadaran internal marketing terhadap

penerapannya.

2.6.2. Pengaruh Kesadaran Internal Marketing Terhadap
Kepuasan Kerja

Pemasaran internal memfokuskan pada upaya mencapai

pertukaran nilai-nilai dan simbol-simbol internal yang efektif

antara organisasi dan karyawannya sebagai suatu prasyarat

agar pertukaran dengan pasar eksternal berhasil. Pada proses

ini terdapat persamaan penting didalamnya yakni bahwa

proses penumbuhan kesadaran membutuhkan kemampuan

mengantisipasi perilaku pihak lain dalam hubungan

konsumen-produsen. Seperti telah disebutkan sebelumnya
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bahwa, kesuksesan karyawan lini depan dalam

menghantarkan jasa yang ditawarkan sangat ditentukan oleh

hubungan pertukaran internal antara bagian dalam organisasi

perusahan.

Hal ini sama dengan proposisi yang dinyatakan oleh

Djati & Ferrinadewi (2004), kemampuan usaha jasa untuk

mengantisipasi keinginan pihak lain dalam hubungan

pemasaran (konsumen) merupakan fokus dari keseluruhan

aktivitas jasa yang ditujukan untuk mendorong komitment

pelanggan, terutama pada usaha jasa dengan tingkat interaksi

yang tinggi.

Internal marketing, menekankan pada bagaimana

seorang pemasar dalam diri karyawan meningkatkan kualitas

yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dalam layanan.

Dengan demikian, kualitas sangat penting dalam pemenuhan

kepuasan pelanggan dalam diri seorang karyawan.

Bagaimanaseorang karyawan itu memberikan kualitas

terhadap kepuasan pelanggan tergantung, seberapa besar

tingkat kesadaran dan penerapan seorang karyawan sebagai

pemasar dalam orientasinya memberikan kepuasan kepada

pihak yang menerima hasil kerjanya.

Roger (1974), mengemukakan sikap dan praktek yang

tidak didasari oleh pengetahuan yang kuat tidak akan

bertahan lama pada kehidupan seseorang. Sedangkan,

pengetahuan yang kuat jika tidak diimbangi oleh sikap dan

praktek yang berkesinambungan tidak akan mempunyai

makna yang berarti bagi kehidupan (Notoatmodjo, 2007).
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Barton (1992) menekankan pentingnya pengetahuan

dan menganggap kompetensi sebagai sistem pengetahuan

yang kompleks yang meliputi keahlian dan pembelajaran

karyawan, serta teknologi, manajerial dan sistem nilai

perusahaan. Artinya, dengan adanya pengetahuan dan

penerapan yang berkesinambungan, karyawan sebagai

pelanggan internal mampu memberikan kualitas layanan yang

berorientasi epada kepuasan dengan sikap yang utuh (total

attitude) yang dilandasi dengan pengetahuan, pikiran,

keyakinan dan emosi.

Proses marketing merupakan aktivitas inti pemberi jasa

dan tanggung jawab semua bagian fungsional.Tim kerja swa-

kelola dan yang memiliki berbagai prespektif merupakan

struktur yang paling tepat untuk bisa memberikan pelayanan

yang baik, responsibilitas dan fokus pada pelanggan, dengan

menumbuhkan rasa memiliki dan keterlibatan dalam semua

level. Hwang et al, (2005), percaya bahwa pemasaran internal

memandang pekerjaan sebagai produk-produk; dan karyawan

sebagai pelanggan-pelanggan. Pengetahuan dalam organisasi

bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif jika organisasi

mau belajar dari pengalaman dan proses yang ada.

Berdasarkan beberapa pendapat dan hasil penelitian, maka

hipotesis dari variabel ini sebagai berikut:

H2: Adanya pengaruh kesadaraninternal marketing terhadap

kepuasan kerja
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2.6.3. Pengaruh Penerapan Internal Marketing Terhadap
Kepuasan Kerja

Kajian pustaka dan empiris untuk melihat hubungan

antara pemasaran internal dengan kepuasan kerja karyawan

sudah ada dilakukan baik secara parsial dari elemen-elemen

pemasaran internal maupun gabungan dari beberapa elemen.

Bansal et.al, (2004) menemukan proposisi bahwa elemen-

elemen marketing internal berpengaruh positif terhadap

kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, kepuasan kerja

berpengaruh positif terhadap perilaku positif karyawan.

Arnet, et al (2002) menemukan bahwa pemasaran

internal dapat meningkatkan kepuasan kerja. Lebih jauhnya

kepuasan kerja adalah dasar bagi perusahan untuk

memastikan bahwa karyawan akan melayani konsumen

dengan baik karena karyawan jasa berperan penting dalam

menciptakan hubungan dengan konsumen. Persepsi ini timbul

karena dalam keseluruhan proses jasa interaksi antara

karyawan dan konsumen sulit dihindari.

Karyawan merupakan bagian integral perusahan yang

mewakili perusahan untuk memberikan kepercayaan

tercapainya keinginan konsumen (Bitner, Booms & Mohr,

1994). Pada perusahan jasa perilaku pekerja yang

berhubungan dengan jasa dipengaruhi oleh kepuasan kerja

dan semangat kerja (Bansal, et al., 2004). Selanjutnya perilaku

pelayanan karyawan akan menjadi ukuran perilaku yang

terjadi selama penyerahan jasa kepada pelanggan dan

mempengaruhi persepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan
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(Bansal, et al., 2004). Berdasarkan beberapa penelitian di atas,

maka hipotesis dari variabel ini sebagai berikut:

H3: Adanya pengaruh penerapan internal marketing terhadap

kepuasan kerja.

2.7. Model Penelitian
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini,

sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Model Penelitian
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