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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

 Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini 

dapat diiktisarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Tujuan 
Alat 

Analisis 
Hasil 

Thera 

Krisna, 

(2012) 

Pengaruh 

kualitas produk 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

(studi pada 

pengguna 

samsung 

android phone 

di PT ericsson 

indonesia) 

Kualitas 

produk,loyalitas 

konsumen 

Untuk 

mengetahui 

adakah 

pengaruh 

kualitas produk 

samsung 

android phone 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

Regresi 

Linear 

Sederhana 

Kualitas produk 

berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas 

pengguna 

samsung android 

phone di PT 

ericsson indonesia 

Hanggoro  

 (2010) 

Pengaruh trust 

in brand dan 

switching cost 

terhadap brand 

loyalty pada 

produk  

Kartu seluler 

im3 di kota  

Surabaya 

trust in brand 

dan switching 

cost sebagai 

salah satu 

variabel 

untuk 

menganalisis 

apakah trust in 

brand dan 

switching cost 

berpengaruh 

terhadap brand 

loyalty pada 

produk kartu 

seluler IM3. 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM). 

Trust in brand 

berpengaruh 

positif terhadap 

brand loyalty 

pada kartu seluler 

IM3,kedua 

Switching cost 

berpengaruh 

terhadap brand 

loyalty pada kartu 

seluler IM3 

 

Posisi peneliti saat ini adalah untuk membandingkan hasil penelitian 

atas temuan dari peneliti terdahulu, dalam hasil penelitian terdahulu, Krisna 

Thera  (2012) menyimpulkan kualitas produk mempunyai pengaruh positif 

terhadap Loyalitas konsumen, sedangkan dalam penlitian Hanggoro (2010) 
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Trust in brand berpengaruh positif terhadap brand loyalty pada kartu seluler 

IM3,kedua Switching cost berpengaruh terhadap brand loyalty pada kartu 

seluler IM3. 

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat 

pada kesamaan variabel independen yaitu kualitas produk terhadap loyalitas. 

Perbedaan peneliti terdahulu ada pada objek penelitian dan alat analisis. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kualitas Produk 

a. Pengertian Produk 

Produk merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh 

perusahaan meliputi barang dan jasa, Kotler (2005:49), “Kualitas 

produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan 

pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan / 

tersirat”. Sedangkan menurut Philip kotler (2002:448) produk adalah 

“segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan”. 

Dari kedua definisi diatas sangat menekankan bahwa produk 

merupakan alat untuk memuaskan kebutuhan yang memberikan 

manfaat kepada para penggunanya, akan tetapi konsep produk tidak 

hanya terbatas pada obyek fisik saja, segala sesuatu yang dapat 

memuaskan kebutuha dapat di sebutkan sebagai klasifikasi. 
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b. Pengertian Kulitas Produk 

Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang 

ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak 

dimiliki oleh produk pesaing. Oleh karena itu perusahaan berusaha 

memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Akan tetapi, suatu 

produk dengan penampilan terbaik atau bahkan dengan tampilan lebih 

baik bukanlah merupakan produk dengan kualitas tertinggi jika 

tampilannya bukanlah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. 

Menurut Kotler and Armstrong (2004:283) arti dari kualitas 

produk adalah “the ability of a product to perform its functions, it 

includes the product’s overall durability, reliability, precision, ease of 

operation and repair, and other valued attributes”, artinya 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu 

termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. 

Menurut Kotler (2007:94) menjelaskan salah satu nilai utama 

yang diharapkan oleh pelanggan dari pemasok adalah mutu produk 

dan jasa yang tinggi. Dari pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa 

mutu atau kualitas produk dapat mempengaruhi konsumen dalam 

memutuskan untuk memperoleh produk tersebut. 
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c. Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Amstrong (2004:286) dimensi kualitas 

produk adalah: 

1. Kinerja adalah dimensi paling dasar dan berhubungan dengan 

fungsi utama suatu produk. Konsumen akan kecewa jika 

harapan mereka atas dimensi ini tidak terpenuhi. 

2. Reliabilitas, hal yang berkaitan dengan profitabilitas atau 

kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya 

setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu. 

3. Feature (karakteristik produk) dapat dikatakan sebagai aspek 

sekunder karena perkembangan feature ini hampir tidak 

terbatas sejalan dengan perkembangan teknologi maka feature 

menjadi target para produsen untuk berinovasi dalam rangka 

memuaskan pelanggan. 

4. Keawetan adalah dimensi kualitas produk keempat yang 

menunjukkan suatu pengukuran terhadap siklus produk, baik 

secara teknis maupun waktu. Produk disebut awet jika bertahan 

setelah berulang kali digunakan atau sudah lama sekali 

digunakan. 

5. Konsistensi, dimensi ini menunjukkan seberapa jauh suatu 

produk dapat menyamai standar atau spesifikasi tertentu. 

6. Desain adalah dimensi yang unik dan banyak menawarkan 

aspek emosional dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
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7. Estetika adalah bagaimana suatu produk dipandang dirasakan 

dan didengarkan. 

8. Perceived quality merupakan ketepatan kualitas yang 

dipersepsikan pada sebuah produk. 

d. Hubungan antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

Produk adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di pasar 

sasaran (target market) dimana kemampuannya memberikan manfaat 

dan kepuasan (Hadi, 2002). Sedangkan menurut Hardiawan dan 

Mahdi (2005) menyatakan bahwa salah satu faktor penentu dalam 

menciptakan kesetiaan pelanggan adalah kepuasan terhadap produk 

yang diberikan. Mabruroh (2003) mengatakan konsumen tersebut 

yang dalam penggunaan produk merasa terpuaskan pasti akan menjadi 

loyal. Kualitas produk yang baik akan menciptakan, mempertahankan 

kepuasan, serta menjadikan konsumen yang loyal (Hardiawan dan 

Mahdi, 2005). 

2. Merek 

a. Pengertian Merek  

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol/lambang/logo, 

desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya 

yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi yang 

membedakannya dengan produk pesaing. Pada dasarnya merek juga 

merupakan janji produsen untuk secara konsisten menyampaikan 
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serangkaian ciri-ciri/fitur, manfaat, dan layanan tertentu kepada para 

konsumen. Merek yang baik juga menyampaikan jaminan tambahan 

berupa jaminan kualitas. 

Kotler (2002:460) mengatakan, merek adalah nama, istilah, 

tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang 

atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing. 

Itu adalah perasaan terdalam seseorang karena akhirnya merek 

didefinisikan oleh individu, bukan oleh perusahaan, pangsa pasar atau 

yang disebut publik.  

Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara 

konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu 

kepada pembeli. Merek- merek terbaik memberikan jaminan mutu. 

Akan tetapi, merek lebih dari sekadar simbol. Merek dapat memiliki 

enam level pengertian (Kotler, 2002:460) yaitu sebagai berikut: 

1) Atribut  

Merek menyampaikan atribut-atribut tertentu, misalnya 

Mercedes mengisyaratkan tahan lama (awet), mahal, desain 

berkualitas, nilai jual kembali yang tinggi, prestisius, cepat dan 

sebagainya. 
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2) Manfaat  

Merek bukanlah sekadar sekumpulan atribut, sebab yang dibeli 

konsumen adalah manfaat, bukannya atribut. Atribut harus 

diterjemahkan ke dalam manfaat fungsional dan 

emosional/psikologis. Misalnya atribut mahal dapat diungkapkan 

dalam manfaat emosional seperti “Mobil ini dapat menaikkan 

gengsiku”. Sedangkan atribut tahan lama dapat mencerminkan dalam 

manfaat fungsional seperti “Saya tidak perlu membeli mobil baru 

lagi selama beberapa tahun mendatang”. 

3) Nilai  

Merek juga menyatakan nilai-nilai yang dianut produsennya. 

Sedangkan mennurut Rangkuti (2002) merek juga menyatakan 

sesuatu tentag nilai bagi produsen, merek yang memiliki nilai tinggi 

akan dihargai oleh knsumen sebagai merek berkelas, sehingga dapat 

mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. Contohnya Mercedes 

(sebagaimana umumnya produk-produk buatan Jerman) 

mencerminkan kinerja tinggi, keamanan dan prestise. 

4) Budaya  

Dalam merek terkandung pula budaya tertentu. Sedangkan 

menurut Rangkuti (2002) merek juga mewakili budaya tertentu. 

Contohnya Mercedes mencerminkan budaya Jerman, seperti 

terorganisasi rapi, efisien, dan berkualitas tinggi. 
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5) Kepribadian  

Merek bisa pula memproyeksikan kepribadian tertentu. Apabila 

suatu merek divisualisasikan dengan orang, binatang, atau suatu 

obyek, apa yang akan terbayangkan? Mercedes memberi kesan 

pimpinan yang berwibawa (orang), singa yang berkuasa (binatang), 

atau istana yang megah (obyek).  

6)  Pemakai  

Merek juga menyiratkan tipe konsumen yang membeli atau 

menggunakan produknya. Contohnya, mobil Mercedes kerapkali 

dipersepsikan sebagai mobil untuk eksekutif puncak paruh baya. 

b. Tipe Merek  

Pemahaman mengenai peran merek tidak bisa dipisahkan dari 

tipe-tipe utama merek, karena masing-masing tipe memiliki citra 

merek yang berbeda (Whitwell, dalam Tjiptono 2005:22). Ketiga tipe 

tersebut meliputi:  

1) Attribute Brands  

Yakni merek-merek yang memiliki citra yang mampu 

mengkomunikasikan keyakinan/kepercayaan terhadap atribut 

fungsional produk. Kerap kali sangat sukar bagi konsumen untuk 

menilai kualitas dan fitur secara obyektif atas begitu banyak tipe 

produk, sehingga mereka cenderung memiliki merek-merek yang 

dipersepsikan sesuai dengan kualitasnya.  
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2) Aspirational brands  

Merek-merek yang menyampaikan citra tentang tipe orang yang 

membeli merek yang bersangkutan. Citra tersebut tidak banyak 

mengandung produkna, tetapi justru lebih banyak berkaitan dengan 

gaya hidup yang didambakan. Keyakinan yang dipegang konsumen 

adalah bahwa dengan memiliki merek semacam ini, akan tercipta 

asosiasi yang kuat antara dirinya dengan kelompok aspirasi tertentu. 

3) Experience brands  

Mencerminkan merek-merek yang menyampaikan citra asosiasi 

dan emosi bersama. Tipe ini memiliki citra melebihi sekedar aspirasi 

dan lebih berkenaan dengan kesamaan filosofi antara merek dan 

konsumen individual. Kesuksesan sebuah experience brands 

ditentukan oleh kemampuan merek bersangkutan dalam 

mengekspresikan individualitas dan pertumbuhan personal. 

c. Kepercayaan Merek (Brand Trust)  

Ferrinadewi (2008:147), kepercayaan atau trust didefinisikan 

sebagai persepsi akan kehandalan dari sudut pandang konsumen 

didasarkan pada pengalaman atau terpenuhinya harapan akan kinerja 

produk. Keyakinan konsumen tersebut sangat perlu dijaga oleh 

perusahaan agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain 

yang memproduksi produk yang sama. Perusahaan harus mampu 

menciptakan suatu ciri khas terhadap produk yang mereka tawarkan 

agar calon pembeli potensial dapat tertarik untuk membelinya. 
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Sedangkan menurut. Lau dan Lee (2009:92), kepercayaan atas merek 

adalah kesedian seseorang untuk menggantungkan dirinya pada suatu 

merek dan risikonya karena adanya harapan bahwa merek itu akan 

memberikan hasil yang positif.  

Hal ini dapat dimulai oleh perusahaan dengan memberikan 

nama merek terhadap produk yang mereka tawarkan kepada 

masyarakat. Sering sekali orang beranggapan bahwa nama merek 

tidak terlalu penting untuk diperhatikan karena mereka beranggapan 

bahwa apalah arti sebuah nama. Akan tetapi, bagi sebuah perusahaan 

hal ini sangatlah perlu diperhatikan karena dengan pemberian nama 

merek pada sebuah produk maka para calon pembeli akan mudah 

untuk mengenal langsung produk tersebut. Selain itu, nama merek 

memudahkan para calon pembeli untuk mencari produk tersebut. Bagi 

perusahaan, merek berfungsi sebagai media komunikasi bagi 

konsumennya untuk menggambarkan ciri khas dari produk tersebut. 

Oleh karena itu, peran merek ini haruslah diperhatikan dan jangan 

pernah dianggap remeh. Tugas perusahaan dalam menanamkan 

kepercayaan merek dalam diri konsumennya sangatlah sulit. 

Perusahaan harus mampu memenuhi komponen-komponen 

kepercayaan merek itu sendiri, diantaranya adalah brand reliability 

dan brand intention Mowen (2002:312). 

Kepercayaan bersumber dari harapan konsumen akan 

terpenuhinya janji yang diberikan oleh merek. Ketika harapan mereka 
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tidak terpenuhinya maka kepercayaan akan berkurang bahkan hilang. 

Akan tetapi, jika harapan tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan 

maka konsumen akan terus percaya terhadap merek tersebut 

(Ferrinadewi,2008;153), yang di jelaskan gambar 2.1 di bawah ini. 

Gambar 2.1 

Alur Kepercayaan Konsumen Pada Merek 

 

 

 

  

 

 

Sumber : Ferrinadewi (2008:153)  

d. Hubungan antara kepercayaan merek terhadap loyalitas 

pelanggan 

Lau dan lee (1999) menemukan bahwa kepercayaan merek 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas menurut Kotler dan Keller (2009:138) ”Komitmen yang 

dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali 

produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan 

Trust 

Janji kinerja 

merek 

Harapan 

konsumen 

Distrust 



20 

 

 

 

usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Loyalitas 

merek yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan. dapat menarik minat 

pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli 

produk bermerek minimal dapat mengurangi risiko. Keuntungan lain yang 

didapat dari loyalitas merek adalah perusahaan dapat lebih cepat untuk 

merespons gerakan pesaing. 

Karena memiliki basis konseptual yang lemah Lau dan Lee (1999), 

memberikan pemahaman yang berbeda mengenai ukuran loyalitas 

pelanggan. Penekanan pada dimensi attitudinal sebenarnya lebih penting 

dan bermanfaat dalam mengukur loyalitas pelanggan, karena attitude 

(sikap) akan mendorong perilaku tertentu.  Dengan melihat kecenderungan 

loyalitas pelanggan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pelanggan 

yang loyal dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi 

perusahaan untuk menghasilkan suatu bisnis yang menguntungkan. 

Menurut Griffin (2002:129), mengemukakan keuntungan-keuntungan yang 

akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal antara 

lain sebagai berikut: 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya ntuk menarik 

pelanggan yang baru lebih mahal). 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi. 

3. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karna konsumen 

yang lebih sedikit). 
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4. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar 

pangsa pasar perusahaan. 

5. Mendorong word of mount yang lebih positif, dengan asumsi 

bahwa pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas. 

6. Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian). 

 

C. Kerangka Pikir 

Loyalitas pelanggan terhadap merek produk merupakan konsep yang 

sangat penting khususnya pada kondisi tingkat persaingan yang sangat ketat 

dengan pertumbuhan yang rendah. Pada kondisi demikian loyalitas pada 

merek sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Disamping 

itu, upaya mempertahankan loyalitas merek ini merupakan upaya strategis 

yang lebih efektif dibandingkan dengan upaya menarik pelanggan baru. 

Konsumen yang loyal pada satu merek (brand loyalty) akan bersedia 

membayar lebih untuk merek tersebut karena ia merasa telah mendapatkan 

nilai (value) dari merek tersebut yang tidak didapatkan dari merek lain. 

Keunikan nilai tersebut didapat melalui kepercayaan yang lebih besar 

terhadap merek tersebut (brand trust). 

Kepercayaan merek (brand trust) adalah kemampuan merek untuk 

dipercaya (brand reliability) dan intensi baik merek (brand intention). 

Berdasarkan defenisi ini kepercayaan merek merefleksikan dua komponen 

penting yaitu brand reliability dan brand intention Delgado (2008:150). 

Brand reliability merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi terciptanya 
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kepercayaan terhadap merek karena kemampuan merek memenuhi nilai yang 

dijanjikannya akan membuat konsumen menaruh rasa yakin akan kepuasan 

yang sama di masa depan. Sedangkan brand intention didasarkan pada 

keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan 

kepentingan konsumen ketika masalah dalam konsumsi produk muncul 

secara tidak terduga. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan permasalahan yang 

muncul, 

serta tinjauan teori, maka dibuat model penelitian  yang di jelaskan pada 

gambar 2.2 di bawah ini: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Produk  
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Loyalitas Pelanggan (Y) 

 Kepercayaan Merek   
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D. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, dan tinjuan pustaka yang telah 

dijabarkan, maka hipotesis dalam penelitian ini diduga: 

   : Kualitas Produk berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas. 

   : Kepercayaan  merek berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas. 

 


