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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Landasan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian Syaifullah (2010) dengan judul penelitian 

Analisis loyalitas konsumen dalam melakukan pembelian pada rumah makan 

”Kemayoran” Lumajang. Hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa 

berdasarkan koefisien regresi masing-masing variabel maka dapat diketahui 

pengaruh  masing-masing variabel, di mana variabel lokasi toko sebesar 

0,548, tata letak toko  sebesar 0,131, variabel tata letak aliran besar yaitu 

sebesar 0,202 dan variabel rangsangan dalam toko sebesar 0,216. Berdasarkan 

hasil koefisien regresi (b) masing-masing variabel lokasi toko, tata letak toko, 

tata letak aliran bebas dan rangsangan dalam toko dapat diketahui bahwa 

variabel lokasi toko (X1) mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas 

konsumen dalam melakukan pembelian pada Rumah Makan “Kemayoran” 

Lumajang.  

Hasil penelitian Budhiarno (2004) dengan judul penelitian yaitu analisis 

loyalitas konsumen dalam pembelian ulang air mineral merk Aqua (studi 

kasus di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Madya Malang). 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel biaya peralihan, variabel 

kepuasan, variabel rasa suka dan variabel komitmen mempengaruhi pembelian 

ulang air mineral merk Aqua di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru 

Kota Madya Malang. Berdasarkan hasil uji secara parsial dapat diketahui 
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bahwa variabel kepuasan mempunyai pengaruh dominan terhadap pembelian 

ulang pembelian ulang air mineral merk Aqua di Kelurahan Dinoyo 

Kecamatan Lowokwaru Kota Madya Malang. Hal tersebut dikarenakan 

koefisien regresi dan nilai t hitung pada variabel tersebut mempunyai nilai 

terbesar jika dibandingkan dengan ketiga variabel yang lain. Adapun hasil 

penelitian terdahulu yang digunakan secara lengkap disajikan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti & Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 
Syaifullah (2010) dengan 
judul penelitian Analisis 
loyalitas konsumen 
dalam melakukan 
pembelian pada rumah 
makan ”Kemayoran” 
Lumajang 

1. Untuk mengetahui lokasi toko, 
tata letak toko, tata letak aliran 
bebas dan rangsangan dalam 
toko mempengaruhi loyalitas 
konsumen  

2. Untuk mengetahui variabel yang 
dominan mempengaruhi 
loyalitas konsumen. 

1. Lokasi penelitian 
rumah makan 
”Kemayoran” 
Lumajang. 

2. Alat analisis regresi 
linier berganda dengan 
uji F dan uji t. 

Lokasi toko, tata letak toko, 
tata letak aliran bebas dan 
rangsangan dalam toko 
mempengaruhi loyalitas 
konsumen dan variabel 
lokasi toko mempunyai 
pengaruh dominan. 
 

Budhiarno (2004) 
dengan judul penelitian 
yaitu analisis loyalitas 
konsumen dalam 
pembelian ulang air 
mineral merk Aqua  

1. Untuk mengetahui pengaruh 
variabel loyalitas konsumen 
dalam pembelian ulang air 
mineral merk Aqua. 

2. Untuk mengetahui variabel yang 
dominan mempengaruhi loyalitas 
konsumen.  

1. Lokasi penelitian 
Kelurahan Dinoyo 
Kecamatan 
Lowokwaru Kota 
Madya Malang. 

2. Alat analisis regresi 
linier berganda dengan 
uji F dan uji t. 

Lokasi toko, tata letak toko, 
tata letak aliran bebas dan 
rangsangan dalam toko 
mempengaruhi pembelian 
ulang air minineral merek 
Aqua dan variabel biaya 
peralihan  mempunyai 
pengaruh dominan. 
 

 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu 

sama-sama mengambil topik penelitian mengenai loyalitas konsumen, 

sedangkan perbedaannya yaitu mengenai obyek penelitian dan alat analisis 

data yang digunakan. 

2. Landasan Teori 

a. Loyalitas Konsumen 

Menurut Kotler (1998:342) loyalitas konsumen juga memungkinkan 

konsumen untuk membuat pembelian ulang pada item-item merk mereka yang 
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telah menemukan kepuasan.Ini membuat konsumen lebih yakin tentang 

keputusan pembelianya dan fasilitas-fasilitas pembelajaan.Akhirnya loyalitas 

konsumen merupakan tambahan untuk kepusan psikologi konsumen dengan 

perasaan. Menurut Aaker (1997:57) bahwa loyalitas konsumen merupakan 

suatu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan pada sebuah merek. Sedangkan 

menurut Peter dan Olson (2000:162) loyalitas konsumen adalah sekedar 

perilaku pembelian berulang. Dengan demikian loyalitas merk dapat 

dipandang sebagai suatu garis kontiunitas dari loyalitas merk yang terbagi 

hingga ke pengabaian merk. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 

berikut: 

Gambar 2.1 
 

Kategori Pola Pembelian dan Urutan Merk 
 

Kategori Pola Pembelian Urutan Pembelian Merk 

Loyalitas merk tak terbagi A  A  A  A  A A A A A A  

Loyalitas merk/pengalihan sesaat A  A  A  B  A  A C A A D 

Loyalitas merk/pengalihan A  A  A  A  A  B B B B B 

Loyalitas merk terbagi A  A  B  A  B  B A A B B 

Pengabaian merk A  B   C D  E  F  G H I   J  

Sumber:  Peter dan Olson (2000:162)  

Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa loyalitas merek dapat dipandang 

sebagai suatu garis kontinum dari loyalitas yang tak terbagi hingga ke 

pengabaian merek. Loyalitas merek tak terbagi (undivided brand loyalty) 

adalah kondisi yang ideal. Dimana disini konsumen benar-benar hanya mau 

membeli satu macam merek saja dan membatalkan pembelian jika merek 

tersebut tidak tersedia. Loyalitas merek berpindah sesekali (brand loyalty with 
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an accasional switch) cenderung lebih sering terjadi. Konsumen kadang-

kadang berpindah merek untuk berbagai macam alasan tertentu, yaitu merek 

yang biasa dipakai mungkin sedang habis, suatu merek baru masuk ke pasar 

dan konsumen mencoba-coba untuk memakainya, merek pesaing yang 

ditawarkan dengan harga khusus atau merek yang berbeda dibeli untuk 

kejadian-kejadian tertentu saja. 

Loyalitas merek berpindah (brand loyalty switches) adalah sasaran 

bersaing dalam pasar yang pertumbuhannya lamban atau sedang menurun. Hal 

tersebut dikarenakan perusahaan mengharapkan perpindahan merek demi 

pertumbuhan jangka panjang mereka. Walaupun demikian perpidahan 

loyalitas dari satu merek ke merek lain masih dalam lingkup satu perusahaan 

sehingga dapat juga memberikan manfaat kepada perusahaan. Loyalitas merek 

terbagi (devided brand loyalty) adalah pembelian dua atau lebih merek secara 

konsisten. Pengabaian merek (brand indifferent) adalah pembelian yang tidak 

memiliki pola pembelian ulang yang jelas. Pola pembelian yang tidak 

memperhatikan atas merek tersebut dapat menunjukakn ketidakpastian 

seorang konsumen atas produk yang akan dibeli, sehingga pada akhirnya 

produk yang dibeli sesuai dengan keinginan pada saat melakukan pembelian. 

b. Tingkatan Loyalitas 

Terdapat beberapa tingkat loyalitas sebagaimana ditunjukkan dalam 

gambar 3. Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui tingkat loyalitas  yang 

paling dasar adalah pembeli tidak loyal yang sama sekali tidak tertarik pada 

merk tersebut, merk apapun dianggap memadai. Tingkat kedua adalah 
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pembeli yang puas pada produk atau setidaknya tidak mengalami 

ketidakpuasan. Tingkat ketiga  juga berisi orang-orang yang puas, namun 

mereka memikul biaya peralihan, biya dalam , uang atau resiko kinerja 

berkenaan dengan tindakan merek tersebut. Tingkat kempat, kita temukan 

mereka bersungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Tinnkat teratas adalah 

para pelanggan yang setia. Mereka mempunyai suatu kebanggaan dalam 

menemukan atau menjadi pengguna sebuah merek, dan secara lengkap dapat 

disajikan pada gambar 2.2. 

Gambar 2.2 

               Tingkatan Loyalitas 

 

 
Pembeli 
Komit 

 
Menyukai merk 
mengganggap merk  
pembeli sebagai sahabat 

 
Pembeli yang puas  
dengan biaya peralihan 

 
Pembeli yang puas/bersifat kebiasaan 
tidak ada masalah untuk beralih  

 
Berpindah-pindah/peka terhadap perubahan 
 harga tidak ada loyalitas merk 

 

Sumber: Aaker (1997:57) 

c. Menciptakan dan Memelihara Loyalitas Konsumen 

Menurut Aaker (1997:74) ada lima cara untuk menciptakan dan 

memelihara loyalitas konsumen, yaitu meliputi: 
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1. Memperlakukan hak pelanggan 

Pelanggan atau konsumen mempunyai hak untuk dihormati dalam artian 

memperlakukan mereka sesuai dengan keinginannya dan kehendak 

mereka, agar tetap terpelihara loyalitasnya maka perusahaan harus 

memperhatikan apa saja keinginan dan harapan mereka terhadap kinerja 

produk perusahaan. 

2. Tetap dekat dengan pelanggan 

Kedekatan perusahaan dengan konsumen merupakan modal yang berharga 

dimana perusahaan akan tahu perubahan-perubahan dari keinginan 

konsumen, kedekatan ini sangat efektif untuk mengetahui harapan 

konsumen dengan cepat. 

3. Mengukur kepuasan pelanggan 

Perusahaan sering kali meremehkan survey tentang pengukuran kepuasan 

pelanggan, hal tersebut sangat penting untuk dijadikan masukan yang 

berarti. Pengukuran terhadap kepuasan pelanggan harus dilakasanakan 

secara kontinu dan bertahap pada setiap dekade untuk mengetahui sikap 

konsumen terutama mengenai loyalitas mereka. 

4. Menciptakan biaya-biaya peralihan 

Beberapa cara untuk mempertahankan loyalitas konsumen adalah dengan 

menciptakan biaya-biaya peralihan berupa pemberian harga, potongan 

yang dinegosiasi, artinya harga yang telah ditetapkan dapat berkurang 

dengan cara negosiasi dengan pertimbangan khusus bagi para pelanggan 

yang setia. 
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5. Memberikan Ekstra 

Akan relatif lebih murah untuk mengubah perilaku pelanggan menjadi 

antusias hanya dengan memberikan sedikit layanan ekstra yang tak 

terduga. Layanan ekstra tersebut bisa berupa pemberian hadiah-hadiah 

untuk para pelanggan sehingga mereka merasa diperhatikan dan dihargai, 

yang pada akhirnya dapat mengikat mereka agar tetap loyal dan setia. 

d. Mengukur Loyalitas  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas. Faktor-faktor 

tersebut merupakan variabel yang dipertimbangkan pelanggan dalam 

mengkonsumsi suatu produk barang dan jasa. Menurut Aaker (1997:63) 

pendekatan atas pengukuran loyalitas pelanggan terhadap suatu merk 

didasarkan pada bangunan loyalitas yang terdiri biaya peralihan, kepuasan, 

rasa suka, dan komitmen. 

Adapun definisi masing-masing yang bisa digunakan adalah: 

a) Biaya-biaya peralihan adalah biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat    

ketidak tergantungan pelanggan terhadap suatu produk barang dan 

jasa.adapun dimensi tipe-tipe biaya-biaya peralihan yang digunakan adalah 

alasan beralih merek dan resiko beralih merek. Adapun dimensi-dimensi 

tipe  biaya peralihan yang digunakan adalah: 

1. Alasan beralih merk: reaksi terhadap perubahan pada kebutuhan dan 

kepuasan pelanggan. 

2. Resiko beralih merk: jumlah yang harus dibayar atau resiko yang harus 

ditanggung oleh pihak ketiga ( konsumen ) untuk memperoleh merk 

lain. 
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b) Kepuasan adalah tingkatan loyalitas merk pada setiap produk yang telah 

digunakan terhadap keseluruhan kualitas dan keunggulan kualitas. Adapun 

dimensi-dimensi tipe kepuasan yang dapat digunakan adalah:  

1. Kesan kualitas: persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk barang atau jasa layanan berkenan dengan 

maksud yang diharapkan. 

2. Nilai-nilai perusahaan: budaya atau tujuan hidup perusahaan yang 

memaksimalkan kepuasan pelanggan. 

3. Keluhan-keluhan: umpan balik atau tanggapan yang menyangkut 

tingkatan kepentingan sebagai akibat rasa tidak puas. 

c) Rasa suka adalah minat yang berbeda dari atribut spesifik yang mendasar 

melalui persepsi dan kepercayaaan. Adapun dimensi-dimensi yang dapat 

digunakan adalah: 

1. Kepercayaan: persepsi mengenai atribut-atribut merek melalui 

publisitas yang mampu membangkitkan kesadaran. 

2. Keandalan: karakteristik yang merefleksikan probabilitas tingkat 

keberhasilan dalam penggunaan produk. 

3. Keakraban: pengakuaan pada keterlibatan merek melalui jumlah 

penampakan dan tingkat keandalan.  

d) Komitmen adalah ekspresi pelanggan yang dimanifestasikan dalam 

tindakan semacam merekomendasikan pada orang lain. Adapun dimensi-

dimensi  yang dapat digunakan: 
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1. Kepribadian: karakteristik gaya hidup pelanggan terhadap merk secara 

spesifik yang diatributkan melalui kesan atau daya tarik. 

2. Manfaat atau kelebihan tambahan : merupakan elemen skunder dari 

suatu produk untuk menjadi pembeda yang penting ketika produk lain 

tampak sama. 

e.  Nilai Strategi dari loyalitas  

Tingkat loyalitas yang tinggi menurut pendapat Engel (1997:68)           

adalah salah satu asset yang paling besar yang dapat dipunyai seorang 

pemasar. Hal tersebut karena sikap dari pelanggan sangat mendukung dalam 

hal penerimaan atau penolakan atas produk yang telah beredar dipasar.  

Sedangkan menurut Aaker (1997:68) menyatakan bahwa loyalitas merk 

dari para pelanggan yang ada mewakili suatu aset strategis (strategic asset) 

yang jika dikelola dan dieksploitasi dengan benar, mempunyai potensi untuk 

memberikan nilai dalam beberapa bentuk, seperti yang terlihat pada gambar 

2.3 berikut : 

Gambar 2.3 
Nilai Loyalitas  

 
                                                       Pengurangan biaya pemasaran 

                                                       Peningkatan perdagangan 

      Loyalitas               Memikat para pelanggan baru (menciptakan             

kesadaran merk dan meyakinkan kembali) 

                                                         Waktu merespons ancaman kompetitf. 

Sumber: Aaker (1997:69) 
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1. Mengurangi biaya-biaya pemasaran. 

Suatu basis pelanggan yang mempunyai loyalias merk bisa 

mengurangi biaya pemasaran perusahaan. Jelas akan lebih murah biayanya 

untuk mempertahankan para  pelanggan dibanding mendapatkan 

pelanggab baru. Hal tersebut terjadi karena para pelanggan baru biasanya 

kurang termotivasi untuk baralih merek yang sedang mereka gunakan, 

maka mereka makin sulit untuk didekati. 

Loyalitas para pelanggan yang sudah ada merupakan rintangan besar 

para kompetitor. Memasuki suatu pasar dimana terdapat pelanggan yang 

loyal atau bahkan yang puas terhadap merek yang sudah mapan, sehingga 

mesti dibujuk untuk beralih merek memerlukan sumber daya yang besar-

besaran. 

2. Meningkatkan perdagangan  

Loyalitas merk menghasilkan peningkatan perdagangan, loyalitas yang 

kuat terhadap merek tertentu akan meyakinkan pihak pertokoan untuk 

memajang rak-raknya. Peningkatan perdagangan terutama menjadi penting 

dalam rangka memperkenalkan ukuran baru, jenis baru, variasi-variasi 

atau perluasan merk. 

3. Menarik minat para pelanggan baru. 

Suatu basis pelanggan yang puas dan suka pada merek tertentu bisa 

menimbulkan keyakinan bagi  calon pelanggan, khususnya bila pembelian 

itu agak mengandung resiko. 
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4. Memberi waktu untuk merespon ancaman-ancaman pelanggan  

Jika salah satu kompetitor mengembangkan produk yang unggul sorang 

pengikut loyal yang memberi waktu pada perusahaan agar memperbaruhi 

produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralisirnya. 

f.  Memelihara dan Menguatkan Loyalitas 

Berganti merk membutuhkan usaha terntama jika keputusan 

memerlukan investasi atau resiko yang amat besar. Lebih jauh, sikap positif 

yang tertuju pada suatu merk dominan mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan sehingga tidak hanya untuk menjustifikasi keputusan 

sebelumnya, melainkan juga menguatkannya. 

Beberapa aturan dasar untuk menjaga para pelanggan sebagaimana 

ditunjukkan pada gambar 2.4 di bawah ini: 

Gambar 2.4 

Menciptakan Dan Memelihara Loyalitas Merek 

 

Memperlakukan pelanggan baru dengan layak. 

Menjalin kedekatan dengan pelanggan 

Mengelola kepuasan pelanggan                                 Loyalitas     

merk. 

       Menciptakan biaya peralihan.                                            

Memberikan ekstra  

Sumber: Aaker (1997:74)  
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1. Memperlakukan pelanggan dengan baik 

Sebuah produk atau jasa layanan yang bisa berfungsi dengan baik-baik 

berfungsi sebagaimana yang diharapkan memberikan harapan bagi 

loyalitas, suatu alasan untuk tidak beralih merk. Perusahaan haruslah 

memperlakukan pelanggannya dengan baik agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai sesuai dengan harapan perusahaan. 

2. Menjalin kedekatkan dengan pelanggan 

Perusahaan-perusahan yang mempunyai budaya pelanggan kuat 

menentukan cara-cara yang jitu untuk tetap dengan pelanggan. Tindakan 

membangkitkan hubungan dengan pelanggan bisa membantu mengirimkan 

tanda-tanda pada perusahaan dan pelanggan bahwa pelangan dihargai. 

3. Mengukur kepuasan pelanggan  

Survei reguler terhadap kepuasan/ketidak puasan pelanggan berguna 

terutama dalam memahami bagaimana para pelanggan merasakan, dan 

juga bagaimana dalam menyesuaikan berbagai produk dan jasa. 

4. Menciptakan biaya-biaya peralihan  

Satu cara untuk menciptakan biaya-biaya peralihan adalah menciptakan 

suatu solusi bagi problem pelanggan yang mungkin memelukan 

pendefinisian ulang terhadap gerak bisnisnya. 

5. Memberikan ekstra  

Relatif lebih mudah mengubah perilaku pelanggan dari toleransi menjadi 

antusiasme hanya dengan memberikan sedikit layanan ekstra yang tak 

terduga. 
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3. Kerangka Pikir Penelitian 

Sehubungan dengan teori yang diuraikan, maka dapat dikemukakan 

mengenai kerangka pikir penelitian yaitu sebagai berikut: 

Gambar 2.5 
 

Loyalitas Konsumen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam penelitian ini variabel loyalitas ditinjau dari variabel biaya 

peralihan, kepuasan, rasa suka dan komitmen (Aaker, 1997:63) pada produk 

Kebab Turki Baba Rafi di Kota Malang. Analisis yang dilakukan tersebut 

bertujuan untuk mengetahui loyalitas konsumen yang ditinjau dari variabel 

biaya peralihan, kepuasan, rasa suka dan komitmen pada produk Kebab Turki 

Baba Rafi di Kota Malang.  

 

Loyalitas yang meliputi/ ditinjau 
dari: 
Biaya peralihan 
1. Alasan beralih merk 
2. Resiko beralih merk 
Kepuasan 
1. Kesan kualitas 
2. Keluhan-keluhan 
3. Nilai-nilai perusahaan 
Rasa suka 
1. Kualitas rasa 
2. Kesehatan 
3. Kepercayaan 
Komitmen 
1. Merekomendasikan 
2. Manfaat atau kelebihan 

tambahan 
 

 

 Sangat Rendah 

 Rendah 

 Cukup 

 Tinggi 

 Sangat Tinggi 


