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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

  Berdasarkan hasil penelitian Dinarty SH Manurung (2009) dengan judul 

“Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek pada Pengguna Kartu 

Pra-bayar Simpati”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi logistik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh antara kepuasan konsumen dengan loyalitas merek kartu pra-bayar 

Simpati pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. 

Sedangkan pada hasil penelitian Sulasit Sultan Rahadian (2006) dengan 

judul “Analisis Pengaruh Loyalitas Pelanggan dan Perilaku Mencari Variasi 

Terhadap Perpindahan Merek (Studi Kasus pada Pengguna Kartu Prabayar 

Mentari di Kota Semarang)”, alat analisis yang digunakan adalah The Structural 

Equation Modelling (SEM). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

loyalitas tidak berpengaruh terhadap perpindahan merek, yang mempengaruhi 

perpindahan merek adalah perilaku mencari variasi yang dilakukan oleh penduduk 

Semarang. 

Pada penelitian sekarang ini mengenai “Analisis Loyalitas Konsumen 

Rokok L.A Lights Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang”, 

bertujuan untuk mengetahui loyalitas konsumen pada Rokok L.A Lights.  

Adapun  perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah: 
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Table 2.1 

Perbedaan dan Persamaan dalam Penelitian Terdahulu  

dengan Penelitian Sekarang 

Peneliti Judul Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

Dinarty 

SH 

Manurung 

(2009) 

Pengaruh 

Kepuasan 

Konsumen 

Terhadap 

Loyalitas 

Merek pada 

Pengguna 

Kartu Pra-

bayar Simpati 

Variabel 

penelitian 

difokuskan 

pada 

kepuasan 

konsumen 

dan loyalitas 

merek 

Analisis 

Regresi 

Logistik 

bahwa adanya 

pengaruh antara 

kepuasan 

konsumen 

dengan loyalitas 

merek kartu pra-

bayar Simpati 

Sulasit 

Sultan 

Rahadian 

(2006) 

Analisis 

Pengaruh 

Loyalitas 

Pelanggan dan 

Perilaku 

Mencari 

Variasi 

Terhadap 

Perpindahan 

Merek (Studi 

Kasus pada 

Pengguna 

Kartu 

Prabayar 

Mentari di 

Kota 

Semarang) 

Variabel 

penelitian 

ini 

difokuskan 

pada 

loyalitas 

konsumen 

dan perilaku 

pencarian 

variasi 

Confirmatory 

Factor 

Analysis Dan 

Full Model 

dari SEM 

dengan tujuh 

langkah untuk 

mengevaluasi 

criteria kinerja 

goodness of fit 

loyalitas tidak 

berpengaruh 

terhadap 

perpindahan 

merek, yang 

mempengaruhi 

perpindahan 

merek adalah 

perilaku mencari 

variasi yang 

dilakukan oleh 

penduduk 

Semarang 

Sekarang Analisis 

Loyalitas 

Konsumen 

Rokok L.A 

Lights 

 Analisis 

Statistik 

Deskriptif 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pemasaran 

      Dalam pemasaran modern, produsen tidak hanya sekedar memasarkan 

produk, tetapi juga menciptakan suatu produk serta menciptakan harga yang 

dapat terjangkau oleh konsumen yang dituju. Pemasaran merupakan suatu 

konsep yang dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, memperkenalkan, 

dan menyerahkan barang adan jasa kepada konsumen dari perusahaan. 

Menurut Kotler (2004;9) bahwa; “ Pemasaran adalah suatu proses sosial yang 

didalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara 

bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain”. 

      Sedangkan menurut Stanton dalam Swastha dan Irawan (2005;5) 

menyatakan bahwa; “ Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari 

kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupu pembeli 

potensial”. 

      Adapun menurut Amstrong (2006;6) adalah “Suatu proses dimana 

perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang 

kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk melengkapi nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu kegiatan bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang 
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disertai dengan kemampuan manajerial dalam merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan serta mendistribusikan barang dan jasa yang 

dipasarkan. 

 

2. Merek 

      Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan di 

antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau 

perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan 

produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek 

dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi 

positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. 

      Pengertian merek menurut American Marketing Associations (AMA) 

dalam Kotler (2003:418), merek (brand) merupakan nama, istilah, tanda, 

simbol, atau desain atau panduan dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan 

untuk memberi identitas bagi barang atau jasa yang dibuat atau disediakan 

suatu penjual atau kelompok penjual serta untuk membedakannya dari barang 

atau jasa yang disediakan pesaing. Merek merupakan suatu simbol yang 

kompleks yang dapat menyampaikan enam tingkat pengertian (Kapferer, 1992 

dalam Kotler, 2003:418-419), antara lain: 

a. Atribut (attributes).  

      Suatu merek mendatangkan atribut tertentu ke dalam pikiran 

konsumen. Misalnya, Mercedes memberi kesan mahal, kokoh, tangguh, 

tahan lama dan mobil dengan prestise tinggi. 
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b. Manfaat (benefits) 

      Atribut yang ada harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan 

emosional. Misalnya atribut tahan lama dapat mengartikan manfaat 

fungsional yaitu „dengan Mercedes, saya tidak akan perlu membeli mobil 

lain dalam beberapa tahun mendatang‟. Begitu juga dengan atribut mahal 

dapat diartikan ke dalam manfaat emosional yaitu „Mercedes membuat 

saya merasa penting dan dikagumi‟. 

c. Nilai (value). 

      Merek juga  menyatakan sesuatu tentang nilai pembuatnya / produsen. 

Misalnya, Merecedes merefleksikan standar nilai kinerja, keamanan, dan 

prestise tinggi. 

d. Budaya (culture).  

      Merek dapat merepresentasikan budaya tertentu. Misalnya, Mercedes 

merepresentasikan kultur masyarakat Jerman yang terorganisasi, efisien, 

dan berkualitas tinggi. 

e. Kepribadian (personality). 

      Merek dapat menjadi proyeksi dari pribadi tertentu. Misalnya, 

Mercedes dapat memberi kesan seorang pemimpin yang berkuasa di 

kantornya 

f. Pengguna (user).  

      Mereka mengesankan tipe konsumen tertentu yang membeli atau 

menggunakan produk tersebut. Misalnya mercedes dapat mengesankan 

pemakai dari kalangan eksekutif yang telah berumur 50an. 
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      Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang 

lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang 

akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan 

kesetiaan terhadap suatu merek (brand loyalty). Kesetiaan konsumen terhadap 

suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada 

suatu merek. 

 

3. Loyalitas Konsumen 

a. Pengertian Loyalitas 

Kotler  (2005:18)  memberikan definisi loyalitas konsumen sebagai suatu 

pembelian ulang yang dilakukan oleh seorang pelanggan karena komitmen 

pada suatu produk tertentu. Sebenarnya ada banyak faktor yang 

mempengaruhi sesuatu konsumen untuk loyal, antara lain faktor harga; 

seseorang tentu akan memilih produk yang menurutnya menyediakan 

alternatif harga paling murah diantara pilihan-pilihan yang ada. Selain itu, ada 

juga faktor kebiasaan, seseorang yang telah terbiasa menggunakan suatu 

merek tertentu maka kemungkinan untuk berpindah ke pilihan yang lain akan 

semakin kecil. 

Menurut Sutisna (2001 : 41) Loyalitas konsumen dapat dikelompokkan 

kedalam dua kelompok, yaitu loyalitas merek ( brand loyality) dan loyalitas 

toko (store loyality). Loyalitas konsumen dapat didefinisikan sebagai sikap 

menyenangi terhadap suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian 

yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. 
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Menurut Wahyu Nugroho (2005:11) loyalitas konsumen didefinisikan 

sebagai suatu ukuran kesetiaan dari pelanggan dalam menggunakan suatu 

merek produk atau merek jasa pada kurun waktu tertentu pada situasi dimana 

banyak pilihan produk ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya dan 

pelanggan memiliki kemampuan mendapatkannya. 

      Menurut Kotler dan Amstrong (1997;554), bahwa loyalitas berasal dari 

pemenuhan harapan konsumen, sedangkan harapan sendiri berasal dari 

pengalaman pembelian terdahulu oleh konsumen, opini dari temen dan 

kerabat, dan janji atau informasi dari pemasar atau pesaing.  

      Menurut Schanars dalam Tjiptono (2000;107) ada 4 kemungkinan 

hubungan antara kepuasaan dan loyalitas konsumen seperti terlihat pada 

gambar sebagai berikut: 

Gambar 2.3 

Hubungan Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas 

Rendah Tinggi 

K
ep

u
as

an
 Rendah 

Failures 

Tidak puas dan tidak loyal 

Forced Loyality 

Tidak puas, namun „terikat‟ 

program promsi perusahaan 

Tinggi 
Defactor 

Puas tapi tidak loyal 

Success 

Puas, loyal dan paling 

mungkin memberikan word of 

mouth positif 

Sumber : Tjiptono, Pemasaran Jasa (2000;107) 

 

Berdasarkan beberapa definisi loyalitas konsumen diatas dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen yang 

dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa 
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sepanjang waktu dan ada sikap yang baik untuk merekomendasikan orang 

lain untuk membeli produk. Indikasi loyalitas yang sesungguhnya diperlukan 

suatu pengukuran terhadap sikap yang dikombinasikan dengan pengukuran 

terhadap perilaku. 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen 

Menurut Aaker (dalam Joko Riyadi 1999: 58) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesetiaan konsumen sebagai berikut : 

1. Kepuasan (Satisfaction) 

Konsumen akan loyal terhadap suatu produk bila ia mendapatkan 

kepuasan dari produk tersebut. Karena itu, bila konsumen mencoba 

beberapa macam produk melampaui kriteria kepuasan kepuasan 

produk atau tidak. Bila setelah mencoba dan responnya baik, maka 

berarti konsumen tersebut puas sehingga akan memutuskan membeli 

produk tersebut secara konsisten sepanjang waktu. Ini berarti telah 

tercipta kesetiaan konsumen terhadap produk tersebut. 

2. Perilaku Kebiasaan (Habitual Behavior) 

Kesetiaan konsumen dapat dibentuk karena kebiasaan konsumen. 

Apabila yang dilakukan sudah merupakan kebiasaan, maka pembeli 

tersebut tidak melalui tidak lagi melalui pengambilan keputusan yang 

panjang. Pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa konsumen akan 

tetap membeli produk tersebut, yaitu konsumen akan tetap membeli 

produk yang sama untuk suatu jenis produk dan cenderung tidak 

berganti-ganti produk. 
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3. Komitmen (Commitment) 

Dalam suatu produk yang kuat terdapat konsumen yang memiliki 

komitmen dalam jumlah yang banyak. Kesetiaan konsumen akan 

timbul bila ada kepercayaan dari konsumen terhadap produk-produk 

sehingga ada komunikasi dan interaksi diantara konsumennya, yaitu 

dengan membicarakan produk tersebut. 

4. Kesukaan Produk (Linking of The Brand) 

Kesetiaan yang terbentuk dan dipengaruhi oleh tingkat kesetiaan 

konsumen secara umum. Tingkat kesetiaan tersebut dapat diukur 

mulai timbulnya kesukaan terhadap produk sampai ada kepercayaan 

dari produk tersebut berkenaan dari kinerja dari produk-produk 

tersebut. Konsumen yang dikatakan loyal adalah konsumen yang 

berulang kali membeli produk tersebut bukan karena adanya 

penawaran khusus, tetapi karena konsumen percaya terhadap produk 

tersebut memiliki kualitas yang sama sehingga member tingkatan 

yang sama pada produknya. 

5. Biaya Pengalihan ( Switching Cost)  

Adanya perbedaan pengorbanan dan atau resiko kegagalan, biaya, 

energi, dan fisik yang dikeluarkan konsumen karena dia memilih salah 

satu alternatif. Bila biaya pengalihan besar, maka konsumen akan 

berhati-hati untuk berpindah ke produk yang lain karena resiko 

kegagalan yang juga besar sehingga konsumen cenderung loyal. 
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Swastha dan Handoko (dalam Joko Riyadi 2004: 83) menyebutkan lima 

faktor utama yang mempengaruhi loyalitas konsumen, sebagai berikut : 

1. Kualitas Produk, kualitas produk yang baik secara langsung akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dan bila hal tersebut 

berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan konsumen yang 

selalu setia membeli atau menggunakan produk tersebut dan disebut 

loyalitas konsumen. 

2. Kualitas Pelayanan, selain kualitas produk ada hal lain yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu kualitas pelayanan. 

3. Emosional, emosional di sini lebih diartikan sebagai keyakinan penjual itu 

sendiri agar lebih maju dalam usahanya. Keyakinan tersebut nantinya akan 

mendatangkan ide-ide yang dapat meningkatkan usahanya. 

4. Harga, sudah pasti orang menginginkan barang yang bagus dengan harga 

yang lebih murah atau bersaing. Jadi harga di sini lebih diartikan sebagai 

akibat,atau dengan kata lain harga yang tinggi adalah akibat dari kualitas 

produk tersebut yang bagus, atau harga yang tinggi sebagi akibat dari 

kualitas pelayanan yang bagus. 

5. Biaya, orang berpikir bahwa perusahaan yang berani mengeluarkan biaya 

yang banyak dalam sebuah promosi atau produksi pasti produk yang akan 

dihasilkan akan bagus dan berkualitas, sehingga konsumen lebih loyal 

terhadap produk tersebut. 
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Lupiyoadi (2001 :158) mengemukakan bahwa dalam meningkatkan 

kepuasan konsumen atau loyalitas konsumen ada lima faktor yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

1. Kualitas Produk 

Konsumen akan merasa puas jika membeli dan menggunakan produk 

tersebut dan kualitasnya baik. Terdapat enam elemen dalam kualitas 

produk yaitu : performance, durability, feature, reliability, consistency dan 

desaign. 

2. Harga 

Bagi konsumen yang sensitif harga yang lebih murah adalah sumber 

kepuasan terpenting, karena mereka akan mendapatkan value for money 

yang tinggi. Komponen ini sangat penting bagi beberapa perusahaan yang 

ingin menciptakan kepuasan konsumen. 

3. Service Quality 

Komponen ini terdiri dari tiga hal yaitu sistem, teknologi dan manusia. 

Factor manusia memegang kontribusi terbesar 70% sehingga tidak 

mengherankan kepuasan konsumen tidak dapat diikuti. 

4. Emotional Factor 

Komponen ini berlaku untuk konsumen dengan gaya hidup seperti : mobil, 

pakaian, kosmetik dan sebaginya. Rasa bangga, simbol sukses dan rasa 

percaya diri, bagian orang penting dan sebagainya adalah contoh-contoh 

emotional value yang mendasari kepuasan konsumen. 
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5. Biaya dan Kemudahan Mendapatkan Produk 

Pelanggan akan merasa puas jika biaya dan produk yang diperoleh relative 

mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk dan pelayanan. 

 

 

4. Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

a. Pengertian Loyalitas Merek 

      Loyalitas Merek (Brand Loyalty) adalah ukuran dari kesetiaan 

konsumen terhadap merek. Loyalitas merek merupakan inti dari brand 

equity yang menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, karena hal ini 

merupakan satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. 

Apabila loyalitas merek meningkat, maka kerentanan kelompok pelanggan 

dari serangan kompetitor dapat dikurangi. Hal ini merupakan suatu 

indikator dari brand equity yang berkaitan dengan laba di masa yang akan 

datang karena loyalitas merek secara langsung dapat diartikan sebagai 

penjualan di masa depan. 

      Menurut Aeker (1991;39) loyalitas merek merupakan suatu ukuran 

keterkaitan pelanggan kepada suatu merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang kemungkinan konsumen beralih ke produk 

lain, terutama jika pada suatu merek tersebut didapati adanya perubahan, 

baik yang menyangkut harga maupun atribut lain. 

      Sedangkan menurut Tjiptono (2000;108) loyalitas merek 

mencerminkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu dan 

pelanggan yang setia pada merek tertentu cenderung „terikat‟ pada merek 
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tersebut dan akan membeli produk yang sama lagi sekalipun tersedia 

banyak alternatif.  

b. Tingkatan Loyalitas Merek 

      Adapun tingkatan loyalitas menurut Aeker (1997;57) adalah sebagai 

berikut: 

1) Berpindah-pindah (Switcher) 

Pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai 

pelanggan yang berada pada tingkat paling dasar. Semakin tinggi 

frekuensi pelanggan untuk memindahkan pembeliannya dari suatu 

merek ke merek-merek yang lain mengindikasikan mereka sebagai 

pembeli yang sama sekali tidak loyal atau tidak tertarik pada merek 

tersebut. Pada tingkatan ini merek apapun mereka anggap memadai 

serta memegang peranan yang sangat kecil dalam keputusan 

pembelian. Ciri yang paling nampak dari jenis pelanggan ini adalah 

mereka membeli suatu produk karena harganya murah. 

2) Pembeli yang bersifat kebiasaan (Habitual Buyer) 

Pembeli yang berada dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan 

sebagai pembeli yang puas dengan merek produk yang dikonsumsinya 

atau setidaknya mereka tidak mengalami ketidakpuasan dalam 

mengkonsumsi produk tersebut. Pada tingkatan ini pada dasarnya tidak 

didapati alasan yang cukup untuk menciptakan keinginan untuk 

membeli merek produk yang lain atau berpindah merek terutama jika 

peralihan tersebut memerlukan usaha, biaya, maupun berbagai bentuk 
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pengorbanan lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembeli ini dalam 

membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama ini. 

3) Pembeli yang puas dengan biaya peralihan (Satisfied Buyer) 

Pada tingkat ini pembeli merek masuk dalam kategori puas bila 

mereka mengkonsumsi merek tersebut, meskipun demikian mungkin 

saja mereka memindahkan pembeliannya ke merek lain dengan 

menanggung biaya peralihan (switching cost) yang terkait dengan 

waktu, uang, atau resiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka 

beralih merek. Untuk dapat menarik minat para pembeli yang masuk 

dalam tingkat loyalitas ini maka para pesaing perlu mengatasi biaya 

peralihan yang harus ditanggung oleh pembeli yang masuk dalam 

kategori ini dengan menawarkan berbagai manfaat yang cukup besar 

sebagai kompensasinya (switching cost loyal). 

4) Menyukai merek (Likes The Brand) 

Pembeli yang masuk dalam kategori loyalitas ini merupakan pembeli 

yang sungguh-sungguh menyukai merek tersebut. Pada tingkatan ini 

dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Rasa suka 

pembeli bisa saja didasari oleh asosiasi yang terkait dengan simbol, 

rangkaian pengalaman dalam penggunaan sebelumnya baik yang 

dialami pribadi maupun oleh kerabatnya ataupun disebabkan oleh 

kesan kualitas yang tinggi. Meskipun demikian seringkali rasa suka ini 

merupakan suatu perasaan yang sulit diidentifikasi dan ditelusuri 

dengan cermat untuk dikategorikan ke dalam sesuatu yang spesifik. 
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5) Pembeli yang komit (Committed Buyer) 

Pada tahap ini pembeli merupakan pelanggan yang setia. Mereka 

memiliki suatu kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan 

merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka dipandang dari 

segi fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa 

sebenarnya mereka. Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi loyalitas 

pembeli ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan dan 

mempromosikan merek tersebut kepada orang lain. 

      Menurut Tjiptono (2005:390) ada dua perspektif menyangkut loyalitas 

merek, antara lain: 

1) Prespektif Behavioral 

Prespekrif ini menyatakan bahwa loyalitas merek diartikan sebagai 

pembelian ulang suatu merek secara konsisten oeh pelanggan. Ada tiga 

macam ukuran loyalitas merek behavioral yang banyak digunakan: 

a) Proporsi Pembelian 

Loyalitas diukur dengan persentase tertentu, yaitu jumlah 

pembelian merek yang paling serring dibeli dengan total 

pembelian. Jika frekuensi pembelian yang dibeli 8 kali dari 10 kali 

pembelian total, maka loyalias mereknya 80%. 

b) Ukuran atau Rentetan Pembelian 
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Ukuran loyalitas ini bekaitan dengan pembelian dan frekuensi 

pembelian pelanggan beralih atau berganti merek. Dalam hal ini 

ada lima pola pembelian seperti dalam tabel berikut: 

TABEL 2.2 

POLA PEMBELIAN 

Kategori pola 

pembelian 
Pola Keterangan 

Undivided Loyalty 

(Loyalitas Tidak 

Terbagi) 

A-A–A-A-A-A-A-

A-A-A 

Menunjukkan bahwa 

konsumen membeli dengan 

produk yang sama 

Occasional switch 

(Loyalitas Yang 

Tidak Tertentu)  

A-A-B-A-A-A-C-A-

A-D 

Menunjukkan bahwa 

konsumen membeli merek 

A, B, C dan D dengan 

frekuensi yang berbeda 

Switch Loyalty 

(LoyalitasTidak 

Tetap) 

A-A-A-A-A-B-B-B-

B-B 

Menunjukkan bahwa 

konsumen membeli merek 

A dan B dengan frekuensi 

yang sama 

Devided Loyalty 

(Loyalitas Terbagi) 

A-A-B-A-B-B-A-A-

B-B 

Menunjukkan bahwa 

konsumen membeli merek 

A dan B dengan frekuensi 

yang berbeda 

Brand Indifference 

(Pengabaian Terbagi) 

A-B-C-D-E-F-G-H-

I-J 

Menunjukkan bahwa 

konsumen tidak loyal 

 

c) Probabilitas Pembelian 

Probabalitas dan urutan pembelian dikombinasikan untuk 

menghitung probabilitas pembelian berdasarkan sejarah pembelian 

pelanggan dalam jangka panjang. 

2) Prespektif sikap 

Prespektif ini menutup kelemahan dari prespektif behavioral yang 

tidak mampu menjelaskan pelanggan benar-benar suka merek tertentu 

atau yang lain, sehingga menurut peneliti pemasaran perlu dibuat 
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penelitian tentang sikap pelanggan. Karena sikap yang positif pada 

merek tertentu merupakan wujud loyalitas mereka. 

 

c. Nilai Strategis pada Loyalitas Merek 

      Menurut Aeker dalam Mowen (2002:72) menyatakan bahwa loyalitas 

merek dari pelanggan merupakan aset strategis (strategic asset) yang jika 

dikelola dan dieksploitasi dengan benar dapat memberikan nilai dalam 

beberapa bentuk: 

1) Mengurangi Biaya Pemasaran 

Dalam kaitannya dengan biaya pemasaran, akan lebih murah 

mempertahankan pelanggan dibandingkan dengna upaya untuk 

mendapatkan pelanggan baru. Selain itu, pelanggan yang setia dan 

telah melekat kuat merupakan rintangan yang besar bagi pesaing yang 

akan masuk pasar yang sudah loyal.  

2) Meningkatkan Perdagangan 

Loyalitas pelanggan yang kuat akan dapat meningkatkan perdagangan 

sebab perusahaan tidak harus mempromosikan produknya dengan 

gencar karena pelanggan sudah mengenal dengan baik dan telah loyal. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembelian didasrkan pada kebiasaan 

selama ini. 

3) Menarik Minat Pelanggan Baru 

Banyaknya pelanggan yang merasa puas dengan suatu merek tertentu 

akan menimbulkan perasaan yakin bagi calon pelanggan baru terutama 
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jika pelanggan mereka mengandung resiko tinggi setelah mereka 

membeli barang atau jasa. 

4) Memberi Waktu untuk merespon ancaman-ancaman persaingan 

Loyalitas merek pelanggan akan memberikan waktu bagi perusahaan 

produsen untuk merespon gerakan pesaing. Jika pesaing 

mengembangkan produk unggulan, pelanggan yang loyal akan 

memberikan kesempatan kepada perusahaan produsen merek untuk 

mengembangkan atau  memperbarui produknya dengan cara 

menyesuaikan atau merealisasikannya. 

d. Pengukuran Loyalitas Merek 

      Menurut Aeker (1997:68) pendekatan yang dapat dijadikan variabel 

dalam mengukur loyalitas adalah: 

1) Pengukuran perilaku aktual 

Secara langsung untuk menetapkan loyalitas terutama untuk habitual 

behavior (perilaku kebiasaan) adalah dengan memperhitungkan pola 

pembelian yang aktual. Berikut beberapa ukuran yang dapat 

digunakan: 

a. Repurchase rate (Tingkat pembelian ulang) 

Yaitu tingkat persentase pelanggan yang membeli merek yang 

sama pada kesempatan membeli jenis produk tersebut. 

b. Percent of purchase (persentase pembelian) 

Yaitu tingkat persentase pelanggan untuk setiap merek yang dibeli 

dari beberapa pembelian terakhir. 
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c. Number of brands purchase (jumlah merek yang dibeli) 

Yaitu tingkat persentase pelanggan dari suatu produk untuk hanya 

membeli satu merek, dua merek, tiga merek dan seterusnya. 

Loyalitas pelanggan sangat bervariasi di antara beberapa kelas produk, 

tergantung pada jumlah merek yang bersaing dan karakteristik produk 

tersebut. Data mengenai perilaku walaupun objektif tetap saja 

keterbatasan dalam kaitannya dengan kompleksitas ataupun biaya 

perolehannya. 

2) Pengukuran kesukaan terhadap merek 

Kesukaan terhadap merek, kepercayaan, perasaan-perasaan hormat 

atau bersahabat dengan suatu merek membangkitkan kehangatan 

dalam perasaan pelanggan. Akan sangat sulit bagi merek lain untuk 

dapat menarik pelanggan yang sudah mencintai merek hingga tahap 

ini. Pelanggan dapat saja sekedar suka pada suatu merek dengan alasan 

yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui presepsi dan 

kepercayaan mereka yang terkait atribut merek. Ukuran rasa suka 

tersebut dapat dicerminkan dengan kemauan membayar harga lebih 

mahal untuk memperoleh merek tersebut. 

3) Pengukuran kepuasan 

Pengukuran terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan suatu merek 

merupaka indikator penting dari loyalitas merek. Bila ketidakpuasan 
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pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada umumnya tidak 

cukup alasan bagi pelanggan untuk beralih mengkonsumsi merek lain 

kecuali bila ada faktor-faktor penarik yang sangat kuat. Dengan 

demikian sangat perlu bagi perusahaan untuk mengeksplor informasi 

dari pelanggan yang memindahkan pembeliannya ke merek lain dalam 

kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan ataupun 

alasan yang terkait dengan ketergesaan mereka memindahkan merek 

pilihannya. 

4) Pengukuran biaya peralihan 

Pengukuran teradap variabel ini dapat mengidentifikasi loyalitas 

pelanggan terhadap suatu merek. Pada umumnya, jika biaya untuk 

mengganti merek sangat mahal, pelanggan akan enggan untuk berganti 

merek sehingga laju penyusutan kelompok pelanggan dari waktu ke 

waktu akan rendah. 

5) Pengukuran komitmen 

Salah satu indikator kunci adalah jumlah interaksi dan komitmen 

pelanggan yang berkaitan dengan produk tersebut. Kesukaan 

pelanggan terhadap suatu merek akan mendorong mereka untuk 

membicarakan merek tersebut kepada pihak lain baik dalam taraf 

sekedar menceritakan alasan pembelian mereka pada suatu merek atau 

bahkan pada taraf merekomendasikannya kepada orang lain untuk 

mengkonsumsi merek tersebut. Indikator lain adalah sejauh mana 
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tingkat kepentingan merek tersebut bagi konsumen berkenaan dengan 

aktivitas dan kepribadian mereka. 

 

5. Prinsip Loyalitas Pelanggan 

      Menurut Tjiptono (2005:412), untuk membina hubungan antara 

perusahaan dengan pelanggan perlu dilandasi dengan prinsip pokok loyalitas 

pelanggan, meliputi: 

a. Kemitraan yang didasarkan pada etika dan integritas yang utuh. 

b. Nilai tambah (biaya, kualitas, waktu siklus, teknologi, profitabilitas) dalam 

kemitraan antara pelanggan dan pemasok. 

c. Saling percaya antara manajer dan karyawan serta antara perusahaan dan 

pelanggan. 

d. Keterbukaan antara pelanggan dan pemasok. 

e. Saling membantu secara aktif dan kongkrit. Konsumen industrial wajib 

melatih atau mendampingi pemasok dalam penerapan barbagai alat dan 

teknik perbaikan kualitas, reduksi biaya dan reduksi waktu siklus. 

Sebaliknya pemasok harus pula membantu pelanggan dalam hal desain, 

value engineering ideas, penerapan target biaya dan penentuan spesifikasi 

produk dan jasa. 

f. Bertindak berdasarkan unsur-unsur customer enthusiasm. Untuk produk 

fisik, unsure-unsur tersebut meliputi kualitas, keseragaman, kehandalan, 

dependability, maintainability, diagnostic, ketersediaan, kinerja teknis, 

ergonomik, karakteristik inti, delight feature, keamanan, ekspektasi masa 
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depan, efektivitas operasional, layanan sebelumdan sesudah penjualan, 

pengiriman, harga, nilai ual kembali dan reputasi. Sedangkan untuk jasa, 

unsure-unsur tersebut terdiri dari kualitas, ketepatan waktu, dependability, 

cooperativeness, dan komunikasi. 

g. Berfokus pada factor-faktor tak terduga yang dapat menghasilkan 

customer delight,  

h. Kedekatan dengan pelanggan internal dan eksternal. 

i. Tetap membina relasi dengan pelanggan pada tahap pasca-pembelian 

j. Antisipasi kebutuhan dan harapan pelanggan dimasa yang akan datang, 

konsistensi antara pendapat, pengetahuan dan nilai-nilai. 

6. Mempertahankan Loyalitas 

      Loyalitas seorang konsumen memiliki kontribusi yang besar terhadap 

kelangsungan perusahaan. Menurut Tjiptono (2000:120) loyalitas konsumen 

dapat dipertahankan dengan: 

a. Financial bonding 

Yaitu mengikat pelanggan dengan memberikan program yang lebih terarah 

promo, hadiah atau bonus. 

b. Emotional bonding 

Yaitu menciptkan program yang bisa menyentuh sisi emotional pelanggan 

dengan membuat club marketing atau frekuensi marketing program. 
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C. Kerangka Konsep 

      Kerangka konsep ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitan yang akan 

dilakukan yaitu mengenai loyalitas konsumen produk rokok L.A Lights yang 

dibatasi dengan indikator  loyalitas yaitu biaya peralihan, kepuasan, rasa suka dan 

komitmen. Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

Gambar 2.4 

Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOYALITAS 

1. Perilaku 

Aktual 

2. Rasa Suka 

3. Kepuasan 

4. Biaya 

Peralihan 

5. Komitmen 

 

KONSUMEN LOYAL 

Konsumen yang 

melakukan pembelian dan  

menggunakan produk dari 

merek yang sama secara 

berulang-ulang  

 

KONSUMEN TIDAK 

LOYAL 

Konsumen yang tidak 

melakukan pembelian 

dan menggunakan produk 

dari merek yang sama 

secara berulang-ulang 
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Untuk mengukur loyalitas konsumen rokok L.A Lights ada 5 varibel yang 

digunakan, antara lain: 

1. Perilaku Aktual 

Secara langsung untuk menetapkan loyalitas terutama untuk habitual 

behavior (perilaku kebiasaan) adalah dengan memperhitungkan pola 

pembelian yang aktual. 

2. Rasa Suka 

Pengukuran teradap variabel ini dapat mengidentifikasi loyalitas pelanggan 

terhadap suatu merek. 

3. Kepuasan 

Bila ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada 

umumnya tidak cukup alasan bagi pelanggan untuk beralih mengkonsumsi 

merek lain kecuali bila ada faktor-faktor penarik yang sangat kuat 

4. Biaya Peralihan 

Pengukuran teradap variabel ini dapat mengidentifikasi loyalitas pelanggan 

terhadap suatu merek. 

5. Komitmen 

Salah satu indikator kunci adalah jumlah interaksi dan komitmen pelanggan 

yang berkaitan dengan produk tersebut. 

Dengan menggunakan variable-variabel tersebut untuk mengukur, maka nantinya 

akan didapatkan jawaban, apakah konsumen tersebut termasuk konsumen yang 

loyal atau tidak. 


