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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian Minto (2011) menyimpulkan bahwa: kualitas layanan 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kepuasan konsumen, 

Kepuasan konsumen berpengaruh yang positif signifikan terhadap Loyalitas 

konsumen Circle K. Wendha (2012) menyimpulkan kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan, kepuasan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas, kualitas layanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan Garuda Indonesia di Denpasar.  

Sinaga (2010) menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang diteliti 

terbukti secara signifikan mempengaruhi variabel dependen Loyalitas 

Pelanggan. Kemudian melalui uji F dapat diketahui bahwa variabel Kualitas 

Pelayanan, Kepuasan Pelanggan dan Lokasi memang layak untuk menguji 

variabel dependen Loyalitas Pelanggan.  

 Hasil penelitian Rifai (2012) menunjukkan bahwa secara parsial 

pengaruh dimensi kualitas pelayanan (X) signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y) dalam memilih bengkel servis sepeda motor di malam hari di 

kota Banjarmasin, dan secara parsial pengaruh dimensi kualitas pelayanan 

(X) tidak signifikan terhadap kesetiaan pelanggan dan pengaruh kepuasan 

pelanggan signifikan terhadap kesetiaan pelanggan dalam memilih bengkel 

servis di malam hari di kota Banjarmasin. 
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 Utomo (2013)  menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Rumah 

Makan di Kabupaten Ngawi. Agustina (2012) menyimpulkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Bus 

Joglosemar. Kedua, variabel kepuasan pelanggan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas pelanggan Joglosemar. Ketiga, nilai pelanggan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas pelanggan Joglosemar. Hasil analisis menggunakan 

uji t dapat diketahui kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan nilai 

pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Joglosemar.  

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan menjadi salah satu ukuran atas keberhasilan dalam 

memberikan jaminan atas kepuasan bagi konsumen, melalui kualitas 

pelayanan seorang konsumen dapat memberikan penilaian secara obyektif 

dalam usaha menciptakan kepuasan konsumen. Menurut Tjiptono (2004:11), 

mendefinisikan kualitas “Sebagai kecocokan untuk pemakaian (fitness for 

use). Definisi ini menekankan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan”. 

Menurut Lupiyoadi (2001:144), “Mengemukakan bahwa kualitas adalah 

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa 

dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah 

ditentukan atau bersifat laten”. 
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2.2.2 Dimensi Kualitas Jasa 

Dalam rangka untuk menciptakan kepuasan konsumen pada produk 

jasa maka secara langsung terkait erat dengan dimensi kualitas jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Adapun dimensi kualitas jasa menurut 

Parasurahman dalam Tjiptono (2005:273), yaitu meliputi: 

a. Reliabilitas (reliabilility) 

Yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. Dengan indikator yaitu meliputi (1) 

Keandalan petugas dalam memberikan informasi pelayanan, (2) 

Keadalan petugas dalam melancarkan prosedur pelayanan, dan (3) 

Keadalanan petugas dalam memudahkan teknis pelayanan. 

b. Daya tanggap (responsiveness) 

Yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan layanan dengan tanggap. Indikator (1) Respon petugas 

pelayanan terhadap keluhan warga, (2) Respon petugas pelayanan 

terhadap saran warga, dan (3) Respon petugas pelayanan terhadap 

kritikan warga. 

c. Jaminan (Assurance) 

Yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat yang 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari biaya, resiko atau 

keragu-raguan, dengan indikator yaitu meliputi (1) Kemampuan 

administrasi petugas pelayanan, (2) Kemampuan teknis petugas 

pelayanan dan (3) Kemampuan sosial petugas pelayanan. 
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d. Empati (Empathy) 

Yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi dan pemahaman atas kebutuhan individual para 

pelanggan. Dengan indikator yaitu meliputi: (1) Perhatian petugas 

pelayanan, (2) Kepedulian Petugas dan (3) Keramahan petugas 

pelayanan. 

e. Bukti fisik (tangibles) 

Yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana 

komunikasi dengan indikator yaitu  (1) Ruang tunggu pelayanan, (2) 

Loket pelayanan, dan (3) Penampilan Petugas Pelayanan.  

2.2.3 Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Dalam usaha untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan maka dengan 

sendirinya jaminan atas kepuasan konsumen menjadi hal wajib yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan jasa. Strategi untuk meningkatkan kualitas jasa / 

pelayanan, menurut Tjiptono (2004:88), ada 8, yaitu: 

1) Mengidentifikasi determinasi utama jasa, melakukan riset untuk 

mengidentifikasi determinan jasa yang penting bagi pasar sasaran lalu 

memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap 

perusahaan dan pesaing berdasarkan determinan-determinan tersebut. 

2) Mengelola harapan konsumen, disini perusahaan berusaha mengetahui dan 

memenuhi harapan konsumen. 

3) Mengelola bukti (evidence) kualitas jasa, evidence ini untuk memperkuat 

persepsi konsumen selama dan sesudah jasa diberikan. 



12 
 

 
 

4) Membidik konsumen tentang jasa, konsumen yang telah terbidik akan 

dapat mengambil keputusan secara lebih baik, sehingga kepuasan 

konsumen dapat tercipta lebih tinggi. 

5) Mengembangkan budaya kualitas, dapat dilakuakan melalui 

pengembangan suatu program yang terkoordinasi yang diawali dari seleksi 

dan pengembangan karyawan. Sebab karyawan merupakan aset 

perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memuaskan 

pelanggan. 

6) Menciptakan automating quality, perusahaan perlu melakuan penelitian 

untuk menentukan bagian yang memebutuhkan sentuhan manusia dan 

yang memerlukan otomatisasi. 

7) Menindaklanjuti jasa, perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk 

menghubungi sebagian atau semua konsumen untuk mengetahui tingkat 

kepuasan konsumen terhadap jasa yang diberikan. 

8) Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa, diperlukan dengan 

pendekatan riset untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi 

kualiutas jasa guna mendukung pengambilan keputusan. 

Menurut  Tjiptono (2004:14), ketiga kriteria pokok dalam menilai 

kualitas jasa / pelayanan dijabarkan menjadi enam unsur yaitu: 

1. Profesionalism and Skilis 

Profesionalism and Skilis merupakan outocome relatedcriteria. Penyedia 

jasa (service provider), karyawan, sistem operasional dan sumber daya 
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fisik memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah 

pelanggan secara profesional. 

2. Attitudes and Behavior  

Attitudes and Behavior merupakan outcome related criteria. Karyawan 

perusahaan (contact personal) menaruh perhatian terhadap pelanggan dan 

berusaha membantu dalam memecahkan masalah secara spontan dan 

senang hati. 

3. Accesbility and Flexibility 

Accasbiliti and Flexibility termasuk process related criteria. Penyedia 

jasa, lokasi, jam kerja, karyawan dan sistem operasionalnya dioperasikan 

agar pelanggan dapat melakukan akses dengan mudah dan bersifat 

fleksibel dalam menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan. 

4. Reliability and Trusworthiness 

Reliability and Trusworthiness termasuk process related criteria. 

Pelanggan memahami bahwa apapun yang terjadi, pelanggan bisa 

mempercayai segala sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan 

dan sistemnya. 

5. Recovery 

Recovery termasuk process related criteria. Penyedia jasa mengambil 

tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan masalah 

yang tepat bila ada kesalahan. 
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6. Repotation and Credibility 

Repotation and Credibility merupakan image ready criteria. Pelanggan 

meyakini bahwa operasional dari penyedia jasa memberikan nilai atau 

imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya. 

2.2.4 Model Kualitas Pelayanan 

Dalam model kualitas pelayanan ada lima kesenjangan yang dapat 

menimbulkan kegagalan penjualan jasa / layanan. Menurut Alma 

(2002:228), kelima kesenjangan yaitu sebagai berikut: 

1. Kesenjangan harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Timbul karena manajemen tidak teliti sehingga tidak mengetahui 

sepenuhnya keinginan dan harapan konsumen. 

2. Kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas layanan. 

Timbul karena manajemen mengetahui keinginan konsumen, tetapi 

manajemen tidak dapat memberikan pelayanan sesuai keinginan 

konsumen. 

3. Kesenjangan kualitas layanan dengan komunikasi eksternal. 

Kualitas layanan menurut spesifikasinya baik, tetapi karyawan yang 

melayani kurang terlatih, masih baru dan kaku. 

4. Kesenjangan penyampaian layanan dengan komunikasi eksternal. 

Jasa yang diberikan tidak sesuai dengan janji-janji dalam iklan, brosur 

atau media promosi yang lain. 

5. Kesenjangan layanan yang dialami/dipersepsi dengan layanan yang 

diharapkan. 
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Layanan yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang 

dibayangkan / diharapkan. 

Pelayanan merupakan suatu faktor yang utama dalam hubungannya 

dengan perusahaan jasa. Berkaitan dengan kualitas pelayanan, Payne 

(2000:275) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berkaitan dengan 

kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen. Ukuran kinerja adalah kualitas jasa yang dipersepsikan. 

 

2.3 Kepuasan Pelanggan 

2.3.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara lebih baik, 

maka perlu dipahami pula sebab-sebab kepuasan. Kepuasan pelanggan 

dinyakini mempunyai peranan yang besar dalam kualitas produk (barang dan 

jasa) dan kualitas pelayanan. Menurut Alma (2003:32) yaitu: “Respon 

konsumen yang sudah terpenuhi keinginannya baik barang dan jasa yang telah 

memberikan tingkat kesenangan tertentu dan konsumen betul-betul puas”. 

Dalam mengevaluasinya, pelanggan akan menggunakan harapannya sebagai 

standart atau acuan dalam konteks kepuasan pelanggan umumnya, harapan 

merupakan perkiraan atau kenyakinan pelanggan tentang apa yang akan 

diterimanya. Pengertian ini didasarkan pada pandangan bahwa kepuasan 

merupakan standart prediksi dan ada pula yang menggunakan harapan sebagai 

standart ideal. 

Sedangkan menurut Kotler dalam Tjiptono (2005:350) mengemukakan 

bahwa “ Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 
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membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya”. 

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya 

kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau 

hasil yang diharapkan. 

2.3.2 Indikator Kepuasan 

Kepuasan konsumen terbagi menjadi 2, yaitu (Admin, 2009) : 

a. Kepuasan Fungsional, merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi 

atau pemakaian suatu produk. Misal: karena makan membuat perut kita 

menjadi kenyang. 

b. Kepuasan Psikologikal, merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut 

yang bersifat tidak berwujud. Misal: Perasaan bangga karena mendapat 

pelayanan yang sangat istimewa dari sebuah rumah makan yang mewah. 

Indikator untuk pengukuran kepuasan pelanggan adalah: kepuasan 

pelanggan keseluruhan, dimensi kepuasan pelanggan, konfirmasi harapan, 

minat pembelian ulang, kesediaan untuk merekomendasi kepada orang 

lain. 

Tidak ada satupun ukuran tunggal terbaik mengenai kepuasan 

pelanggan yang disepakati secara universal. Meskipun demikian, di tengah 

beragamnya cara mengukur kepuasan pelanggan, terdapat kesamaan paling 

tidak dalam enam konsep inti: 

1. Kepuasan Pelanggan Keseluruhan ( Overal Customer Satisfaction) 
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Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah 

langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas mereka dengan 

produk atau jasa spesifik tertentu. Biasanya ada dua bagian dalam proses 

pengukurannya. Pertama, mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

produkatau jasa perusahaan. Kedua, menilai dan membandingkan dengan 

tingkat kepuasan pelanggan keseluruhan terhadap produk dan jasa para 

pesaing. 

2. Dimensi kepuasan pelanggan 

Berbagai penelitian memilah kepuasan pelanggan kedalam komponen-

komponennya. Umumnya proses semacam itu terdiri dari empat langkah. 

Pertama mengidentifikasikan dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan, 

kedua, meminta pelanggan menilai produk dan jasa perusahaan 

berdasarkan item-item spesifik seperti kecepatan pelayanan atau 

keramahan staf yang melayani pelanggan. Ketiga, meminta pelanggan 

menilai produk atau jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik yang 

sama. Keempat, meminta para pelanggan menentukan dimensi-dimensi 

yang mana menurut mereka paling penting dalam menilai kepuasan 

pelanggan keseluruhan. 

3. Konfirmasi harapan ( Confirmation of Expectations ) 

Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung, namum disimpulkan 

berdasarkan kesesuaian/ ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan 

kinerja aktual produk perusahaan. 

4. Minat pembelian ulang ( Repurchase Intern ) 
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Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan menanyakan 

apakah pelanggan akan berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan lagi. 

5. Kesediaan untuk merekomendasi (Willingness to Recommend) 

Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama (seperti mobil, 

broker rumah, komputer tur keliling dunia) kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk kepada teman atau keluarganya menjadi 

ukuran yang paling penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. 

6. Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissatisfaction ) 

Beberapa macam aspek yang sering telaah guna mengetahui ketidakpuasan 

pelanggan, meliputi: komplain, retur atau pengembalian produk, biaya 

garansi, recall, word of mounth negative dan defectio (Nurlinda, 2012). 

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Kotler (1993) yang menyatakan 

kunci untuk  mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. 

Seorang pelanggan yang puas  akan: (1) Membeli lagi; (2) Mengatakan hal-

yang baik tentang perusahaan kepada orang  lain; (3) Kurang memperhatikan 

merek dan iklan produk pesaing; dan (4) Membeli produk  lain dari 

perusahaan yang sama.  

Kepuasan pelanggan adalah perasaan seseorang yang puas atau 

sebaliknya setelah membandingkan antara kenyataan dan harapan yang 

diterima dari sebuah  produk atau jasa (Kotler, 2000:36). Pelanggan yang 

sangat puas akan (Kotler, 2000 : 57) : 
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a. Tetap setia lebih lama.  

b. Membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru 

dan memperbaharui produk –produk yang ada. 

c. Membicarakan hal – hal yang baik tentang perusahaan dan produk-

produknya. 

d. Memberi perhatian lebih sedikit kepada merk – merk dan iklan – iklan  

peasing serta kurang peka terhadap harga. 

e. Menawarkan gagasan jasa atau produk kepada perusahaan.  

Biaya untuk pelayananya lebih kecil dibandingkan biaya pelayanan  

pelanggan baru karena transaksi yang lebih rutin. 

2.4 Loyalitas Konsumen 

2.4.1 Pengertian Loyalitas 

Loyalitas konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang telah 

ditawarkan oleh perusahaan dapat diketahui dari kebiasaan konsumen yang 

salah satunya yaitu intensitas pembelian yang dilakukan. 

Menurut Engel (1994:37) menyatakan bahwa: “Loyalitas konsumen 

adalah kesetiaan konsumen akan suatu produk atau jasa dengan melakukan 

pembelian ulang barang atau jasa tersebut secara terus-menerus”. Lebih lanjut 

Tjiptono (2000:107) menyatakan bahwa: “Loyalitas terbentuk karena 

konsumen merasakan kepuasan dalam mengkonsumsi barang atau jasa”. 

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 merek yang terbagi 
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hingga kepengabaian 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 

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 
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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. 

Berdasarkan pengertian di atas maka loyalitas konsumen hendaknya 

tidak hanya mengamati kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian 

ulang melainkan hendaknya juga menyangkut pada kebiasaan-kebiasaan lain 

yang selalu menyertai pembelian ulang dari seorang konsumen. Loyalitas 

pelanggan merupakan bentuk kepercayaan konsumen terhadap produk 

sehingga konsumen tidak memiliki keinginan untuk menggunakan produk 

yang lain selain dari produk yang digunakan selama ini. 

2.4.2 Menciptakan dan Memelihara Loyalitas Konsumen 

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

memelihara loyalitas konsumen, yaitu meliputi: 

a. 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. 
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b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. 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. 
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Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

beberapa cara yang digunakan untuk menciptakan loyalitas pelanggan, yaitu 

dengan memenuhi segala bentuk keinginan para konsumen terkait dengan 

harapannya terhadap produk. Loyalitas pelanggan dapat terbentuk apabila 

produk tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan kepuasan 

kepada konsumen. 

2.4.3 Loyalitas Merek (brand loyalty) 

Pengertian loyalitas merek adalah ukuran dari kesetiaan konsumen 

terhadap suatu merek. Loyalitas merek merupakan inti ekuitas merek selain 

menjadi gagasan sentral dalam pemasaran. Loyalitas merupakan ukuran 

kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Bila loyalitas merek meningkat, 

kerentanan kelompok pelanggan terhadap serangan pesaing dapat dikurangi. 

Loyalitas merupakan indikator ekuitas merek yang berkitan dengan penjualan 

dan laba masa depan. Dengan loyalitas perusahaan sudah memiliki pasar yang 

sudah dipegang (captive market). Dengan begitu, penjualan sudah bisa 

dipastikan. Menurut (Simamora:2001:71) loyalitas memiliki lima tingkatan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak loyal atau sama 

sekali tidak tertarik pada merek-merek apapun yang ditawarkan. 

2. Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produk yang ia 

gunakan, atau minimal dia tidak mengalami kekecewaan. 

3. Tingkat ketiga  berisi orang-orang yang puas., namun mereka memikul 

biaya peralihan (switching cost ), baik dalam waktu, uang atau resiko 

sehubungan dengan upaya untuk melakukan pergantuan ke merek lain.  
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4. Tingkat keempat konsumen benar-benar menyukai merek tersebut. 

5. Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia. 

 

Gambar 2.2 

Piramida Loyalitas 

 

 

     Commited 

Buyer 

 

Liking the Brand 

 

Satisfied Buyer 

With Switching Cost 

 

Habitual Buyer 

 

Switcher 

 

    

 Sumber : A. Aaker, 1997 (Dalam Simamora 2001:71) 

 

Loyalitas merek merupakan asset strategis jika dikelola dengan benar. 

Loyalitas  merek yang tinggi memberikan nilai sebagai berikut: 

1. Mengurangi biaya pemasaran. Perusahaan yang mempunyai basis 

pelanggan yang mampu memiliki loyalitas merek yang tinggi dapat 

mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena biaya untuk 

mempertahankan pelangggn jauh lebih murah dibandingkan mendapatkan 

pelanggan baru. 

2. Meningkatkan perdagangan. Loyalitas konsumen tinggi menyakinkan 

penjual untuk menawarkan banyak produk. 
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3. Menarik minat para pelanggan baru. Pelanggan yang puas dan suka pada 

merek tertentu dapat mendorong keyakinan calon pelanggan, khususnya 

bila pembelian itu mengandung resiko. 

4. Memberi  waktu untuk merespon ancaman persaingan. Loyalitas merek  

memberikan waktu, semacam waktu bernafas, pada perusahaan untuk 

merespon gerakan pesaing. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa loyalitas merek merupakan 

bentuk kepercayaan konsumen atas keberadaan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan, sehingga dapat memeberikan keuggulan apabila dibandingkan 

dengan produk pesaingnya. 

2.4.4 Indikator Loyalitas Pelanggan 

Indikator dari loyalitas pelanggan menurut Kotler & Keller (2006 ; 

57) adalah Repeat Purchase (kesetiaan terhadap pembelian produk); Retention 

(Ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai perusahaan); referalls 

(mereferensikan secara total esistensi perusahaan). Ciri-ciri Pelanggan yang 

Loyal yaitu meliputi: makes regular repeat purchase (melakukan pembelian 

ulang secara teratur) Purchases across product and service lines (melakukan 

pembelian lini produk yang lainnya dari perusahaan Anda) Refers others; and 

(memberikan referensi pada orang lain) Demonstrates in immunity to the pull 

of the competition (menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing/ 

tidak mudah terpengaruh oleh bujukan pesaing). 

Menurut Utami (2006:140), loyalitas pelanggan mempunyai 

komitmen akan berbelanja barang-barang kebutuhan dan akan mengabaikan 
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aktivitas pesaing yang mencoba untuk menarik pelanggan. Indikator dari 

loyalitas pelanggan menurut Kotler & Keller (2006:57 ) adalah : 

a. Repeat Purchase ( kesetiaan dalam pembelian produk ) 

b. Retention (ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan) 

c. Referalls ( mereferensikan secara total eksistensi perusahaan ) 

Menurut Jill Griffin (2005: 31), indikator loyalitas pelanggan adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pembelian secara berulang dan menunjukkan kekebalan 

terhadap tarikan dari pesaing 

2. Mereferensikan kepada orang lain 

3. Membicarakan hal-hal yang positif kepada orang lain 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing 

Sedangkan indikator loyalitas menurut Kotler (2002: 57)  adalah: 

1. Kesetiaan terhadap produk 

2. Ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai produk 

3. Mereferensikan secara total eksistensi perusahaan 

Palilati (2004) dalam Marisa (2008)  mengemukakan bahwa loyalitas 

pelanggan dapat diukur melalui lima indikator variabel, yaitu:  

1. Transaksi secara berulang 

2. Rekomendasi 

3. Menambah jumlah transaksi  

4. Menceritakan hal positif  

5. Kesediaan menerima ketentuan yang ditetapkan perusahaan 
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Tjiptono (2002:85) mengemukakan enam indikator yang bisa digunakan 

untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu : 

1. Pembelian ulang 

2. Kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut  

3. Selalu menyukai merek tersebut  

4. Tetap memilih merek tersebut 

5. Yakin bahwa merek tersebut yang terbaik 

6. Merekomendasikan merek tersebut pada orang lain.  

Loyalitas pelanggan merupakan ukuran yang dapat diandalkan untuk  

memprediksi pertumbuhan penjualan dan juga loyalitas pelanggan dapat  

didefinisikan berdasarkan perilaku pembelian yang konsisten (Griffin, 2005).  

Berikut adalah karakteristik dari lo yalitas konsumen: 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur 

Konsumen melakukan pembelian secara continue  pada suatu produk 

tertentu. Contoh: pencinta motor Harley Davidson akan membeli motor 

Harley baru jika ada model Harley Davidson yang terbaru, bahkan tidak  

hanya membeli tetapi mereka juga mengeluarkan uang tambahan untuk  

mengubahnya sesuai dengan keinginan mereka. 

2. Membeli antar lini produk atau jasa  (purchase across product and service 

lines) 

Konsumen tidak hanya membeli jasa dan produk utama tetapi konsumen 

juga membeli lini produk dan jasa dari perusahaan yang sama. Contoh:  

konsumen tidak hanya membeli motor Harley Davidson saja, tetapi 
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mereka juga membeli aksesoris dari Harley Davidson untuk mempercantik 

motor mereka. 

3. Mereferensikan kepada orang lain (Refers other) Dimana konsumen 

melakukan komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth) berkenaan 

dengan produk tersebut. Contoh: seorang konsumen Harley Davidson yang 

sudah lama memakai motor tersebut, menceritakan tentang kehebatan dan 

keunggulan dari motor tersebut, kemudian setelah itu temannya tertarik 

untuk membeli motor Harley Davidson karena mendengar  cerita tersebut. 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing (demonstrates an 

immunity to the full of the competition). Konsumen menolak untuk 

menggunakan produk atau jasa alternatif yang ditawarkan oleh pesaing. 

Contoh: para pencinta motor Harley Davidson menolak untuk 

menggunakan motor lain, bahkan mereka juga cenderung  menolak untuk 

mengetahui ada jenis-jenis motor lainnya. 

Pelanggan yang loyal merupakan aset bagi perusahaan, hal ini dapat 

dilihat  berdasarkan karakteristik yang dimiliknya. Oleh karena itu, loyalitas 

konsumen  merupakan suatu ukuran yang bisa diandalkan untuk memprediksi 

pertumbuhan dimasa yang akan datang bagi suatu perusahaan. Suatu merek 

tertentu dapat dibeli karena kenyamanan, ketersediaan atau  harga. Bila salah 

satu dari faktor tersebut berubah maka para konsumen dengan cepat mungkin 

akan beralih ke merek lainnya. Dalam keadaan demikian konsumen tidak 

dapat dikatakan sebagai menunjukkan loyalitas merek, karena implisit ide 

loyalitas adalah bahwa konsumen mempunyai lebih dari kejenuhan sepintas 



29 
 

 
 

dengan merek. Pengukuran perilaku loyalitas  merek lainnya didasarkan  atas 

jumlah pelanggan yang berhenti menggunakan suatu produk (Mowen dan 

Minor, 2002: 109). Suatu cara langsung untuk menetapkan loyalitas, terutama 

untuk kebiasaan (habitual behavior) adalah dengan mempertimbangkan pola 

pembelian yang aktual (Durianto, dkk, 2001: 132). Berikut ini beberapa 

ukuran yang dapat digunakan: 

1. Tingkat pembelian ulang (repurchase rates), yaitu tingkat persentase  

pelanggan yang membeli merek yang sama pada kesempatan membeli 

jenis produk tersebut. 

2. Persentase pembelian (percent of purchase), yaitu tingkat persentase  

pelanggan untuk setiap merek yang dibeli dari beberapa pembelian 

terakhir. 

3. Jumlah merek yang dibeli (number of brands purchase), yaitu tingkat 

persentase pelanggan dari suatu produk untuk hanya membeli satu merek, 

dua merek, tiga merek dan seterusnya). 

2.5  Kerangka Pikir Penelitian dan Hipotesis  

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar berikut: 
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Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

Hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan 

penting bagi perusahaan, dan peneliti, karena perusahaan (penyedia jasa) 

perlu mengetahui apakah tujuan perusahaan harus memiliki pelanggan 

yang puas dengan kinerja perusahaan atau memberikan “kualitas layanan 

yang dipersepsikan” pada tingkat maksimum. Dengan demikian “kepuasan 

dapat mempengaruhi evaluasi pelanggan terhadap kualitas layanan. 

Pentingnya isu tersebut telah mendorong usaha untuk memperjelas 

hubungan antara kepuasan dan kualitas layanan”. Hasil penelitian mereka 

menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas layanan yang 

dipersepsikan, semakin besar kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan 

kualitas yang dipersepsikan merupakan kemampuan memutuskan tentang 

kesempurnaan atau superioritas entitas, atau juga merupakan suatu bentuk 

sikap, evaluasi secara menyeluruh dalam jangka panjang.  

Menurut Tjiptono (2005) mengungkapkan bahwa kualitas 

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas 

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan 

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di mana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susas Minto (2011), 
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Paramitha Wendha (2012), Hamonangan Sinaga (2010) dan Ahmad Rifai 

(2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif 

antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. 

H1: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

Rumah Makan Mekar Sari di Kabupaten Trenggalek. 

 2.5.2 Pengaruh Kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 

Kepuasan pelanggan yang optimal diharapkan akan mampu 

memenuhi harapan pelanggan sehingga akan menciptakan kepuasan dan 

loyalitas perusahaan. Pelanggan yang loyal merupakan aset berharga untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam persaingan pasar yang 

ketat. Kepuasan pelanggan merupakan konstruk yang berdiri sendiri dan 

dipengaruhi oleh kualitas layanan, demikian pula halnya dengan loyalitas 

pelanggan yang juga dipengaruhi oleh kualitas layanan (Aryani dan 

Rosinta, 2010).  Kepuasan pelanggan adalah kunci dalam menciptakan 

loyalitas pelanggan. Perusahaan memperoleh banyak manfaat dengan 

tercapainya tingkat kepuasan yang tinggi, yakni selain dapat meningkatkan 

loyalitas pelanggan tapi juga dapat mencegah terjadinya perputaran 

pelanggan, mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi 

biaya kegagalan pemasaran, mengurangi biaya operasi yang diakibatkan 

oleh meningkatnya jumlah pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, dan 

meningkatkan reputasi bisnis.  

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susas Minto 

(2011), Paramitha Wendha (2012), Hamonangan Sinaga (2010) dan 
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Ahmad Rifai (2012) serta Vina Agustina (2012) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh dan signifikan positif antara kepuasan dengan loyalitas 

pelanggan. 

H2: Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas Rumah 

Makan Mekar Sari di Kabupaten Trenggalek. 

2.5.3 Pengaruh Kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

Kualitas pelayanan berkontribusi pada sejumlah aspek krusial, 

seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatnya reputasi perusahaan, 

berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi masa depan, 

dan meningkatnya efisiensi dan produktivitas karyawan (Tjiptono, 

2007:348). Lupiyoadi (2006:193) menyatakan bahwa dengan 

meningkatnya kepuasan pelanggan maka pelanggan yang bertahan juga 

meningkat, sedangkan Fornell (dalam Lupiyoadi dan Hamdani, 2006:192) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat meningkatkan loyalitas 

pelanggan dan mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensitivitas 

pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, 

mengurangi biaya operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah 

pelanggan, meningkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi 

bisnis. Hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan 

ditunjukkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Susas 

Minto (2011), Paramitha Wendha (2012), Hamonangan Sinaga (2010) dan 

Ahmad Rifai (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dan signifikan 

positif antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan. 
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H3: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

Rumah Makan Mekar Sari di Kabupaten Trenggalek. 

 

 


