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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stefanny (2013) dengan judul 

“Pengaruh Kepuasan Pelanggan, Kepercayaan Pelanggan, dan Switching Barriers 

Terhadap Loyalitas Pelanggan Hartono Elektronika Surabaya”. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui apakah kepuasan pelanggan, kepercayaan 

pelanggan, dan switching barriers mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan Hartono Elektronika Surabaya. 

Hipotesis yang diajukan dalam riset ini adalah uji sisi kanan, dari tiga 

variabel tersebut semua berpengaruh positif sehingga untuk hasil ttabel diketahui 

df = 100 -3 -1= 96, maka dari tabel distribusi t diperoleh nilai t tabel = 1,661. 

Bedasarkan analisis terlihat bahwa variabel X1 (kepuasan pelanggan) mempunyai 

nilai t = 2,763 > 1,661 yang berarti berpengaruh positif terhadap Y (loyalitas 

pelanggan), X2 (kepercayaan pelanggan) mempunyai nilai t = 4,488 > 1,661 yang 

berarti berpengaruh positif terhadap Y (loyalitas pelanggan) dan X3 (switching 

barriers) mempunyai nilai t = 3,004 > 1,661 yang berarti berpengaruh positif 

terhadap Y (loyalitas pelanggan).  Berdasarkan analisis, maka referensi yang bisa 

menjadi acuan dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang menunjukkan bahwa 

kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Juga yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini adalah penerapan regresi linier berganda dalam melakukan metode 

analisis. 
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Penelitian pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Budi Hermawan dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan, Reputasi Merek Dan 

Loyalitas Konsumen Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas produk mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan, reputasi merek dan loyalitas konsumen Jamu Tolak Angin PT. 

Sido Muncul. 

Hasil perhitungan koefisien dalam model yang dihipotesiskan menunjukan 

adanya jalur tidak signifikan, kualitas produk dan kepuasan konsumen 

berpengaruh langsung terhadap, reputasi merek. Pengaruh kepuasan konsumen 

lebih besar jika dibandingkan dengan kualitas produk terhadap reputasi merek. 

Melihat dari koefisiennya, kepuasan konsumen tidak secara dominan berbeda 

dengan kualitas produk, oleh karena itu untuk meningkatan reputasi merek harus 

dilakukan dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas produk dan 

kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil analisis, maka referensi yang menjadi 

acuan dalam penelitian ini adalah kesimpulan bahwa loyalitas konsumen dapat 

ditingkatkan dengan memperhatikan kualitas produk dan kepuasan konsumen dari 

Jamu Tolak Angin PT. Sido Muncul. 

Penelitian yang dilakukan oleh Redita Liga Ade Erwanda (2015) dengan 

judul “Pengaruh Pelayanan, Kepuasan, dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas 

Konsumen SPBU 44 – 507 06”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk 

mengetahui apakah pelayanan, kepuasan, dan kepercayaan mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen SPBU 44 – 507 06. 

Hasil regresi dapat diketahui pengujian hipotesis mengenai pengaruh 

variabel pelayanan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan nilai 
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positif sebesar 0,386. Selanjutnya hasil regresi kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan menunjukkan nilai positif sebesar 0,433. Hasil regresi 

kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan menunjukkan nilai positif 

sebesar 0,275. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa pelayanan, kepuasan, 

dan kepercayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

konsumen SPBU 44 – 507 06. Referensi dari penelitian tersebut yang dapat 

digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan regresi linier berganda dalam 

melakukan metode analisis. 

Penelitian oleh Deviena Eprilliana & J. Ellyawati (2014) tentang “Pengaruh 

Persepsi Harga, Persepsi Kualitas, Kepercayaan, dan Citra Perusahaan Terhadap 

Preferensi Merek Dan Loyalitas Konsumen Natasha Skin Care di Yogyakarta”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah persepsi harga, persepsi 

kualitas, kepercayaan, dan citra perusahaan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap preferensi merek dan loyalitas konsumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga, persepsi kualitas, 

kepercayaan, dan citra perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap preferensi merek. Preferensi merek juga mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Berdasarkan analisis, maka 

referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah kesimpulan bahwa 

loyalitas konsumen juga dipengaruhi oleh persepsi kualitas dan kepercayaan 

konsumen.  

Selanjutnya penelitian pada tahun 2010 oleh Desi Rahmatina dengan judul 

“Analisis Diskriminan Dalam Mengklasifikasikan Predikat Kesehatan Bank 

(Studi Kasus Pada Bank Umum Syari’ah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah 
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untuk mengelompokkan kesehatan Bank Umum Syari’ah berdasarkan rasio 

keuangan (ROA / Return on Assets dan ROE / Return On Equity), membuat 

persamaan fungsi diskriminan, dan menentukan variabel yang paling dominan 

dapat memprediksi perbedaan kesehatan Bank Umum Syari’ah. 

Hasil analisis diskriminan terbentuk tiga kelompok (group) perbankan yaitu 

group bank sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Group bank sehat terdiri dari 3 

bank, group bank cukup sehat terdiri dari 6 bank dan tidak sehat terdiri dari 2 

bank. Fungsi Diskriminan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Z1 = -1,465 + 

1,576 ROA+ 0,032 ROE. Z2 = -0,211 + -1,022 ROA+ 0,135 ROE. Variabel 

dominan yang menentukan bank sehat, cukup sehat dan tidak sehat adalah ROA, 

semakin besar nilai ROA maka semakin sehat kondisi bank tersebut. Berdasarkan 

analisis, maka referensi yang diambil dalam penelitian ini adalah penggunaan 

metode diskriminan analisis dalam melakukan analisis data. 

Penelitian oleh Margaretha G. Mona, John S. Kekenusa, dan Jantje D. Prang 

(2015) yang berjudul “Penggunaan Regresi Linear Berganda untuk Menganalisis 

Pendapatan Petani Kelapa (Studi Kasus: Petani Kelapa Di Desa Beo, Kecamatan 

Beo Kabupaten Talaud)”. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis jumlah 

produksi buah kelapa, biaya, jumlah pohon kelapa, luas lahan dan jumlah anggota 

keluarga secara bersama-sama apakah ada pengaruh signifikan terhadap 

pendapatan petani kelapa serta. Mengetahui variabel bebas manakah yang 

memiliki pengaruh yang dominan terhadap pendapatan petani kelapa dan berapa 

besar pengaruh dari variabel tersebut terhadap pendapatan petani kelapa. 

Hasil penelitian dengan pengujian hipotesis menggunakan uji F diketahui 

bahwa jumlah produksi buah kelapa, biaya , jumlah pohon kelapa , luas lahan , 
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dan jumlah anggota keluarga secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pendapatan petani kelapa. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh bahwa 

yang memiliki pengaruh dominan terhadap pendapatan petani kelapa adalah 

variabel jumlah produksi buah kelapa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

680,423 dengan nilai signifikansi 0,000. Referensi dari penelitian tersebut yang 

dapat digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan regresi linier berganda 

dalam melakukan metode analisis. 

2.2. Kajian Teori 

2.2.1. Pengertian Pemasaran 

Menurut (Kotler & Keller, 2008) pemasaran adalah sebuah proses 

kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Pemasaran 

merupakan salah satu kegiatan pokok bagi perusahaan, yang secara langsung 

berhubungan dengan konsumen. Suatu perusahaan dikatakan berhasil usahanya 

apabila perusahaan telah berhasil memasarkan produknya kepada masyarakat atau 

konsumen. Pemasaran sebagai proses dimana produsen menciptakan nilai bagi 

konsumen dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan untuk 

meciptaan suatu pasar. Pemasaran merupakan orientasi perusahaan yang 

menekankan bahwa tugas pokok perusahaan adalah menentukan kebutuhan dan 

keinginan pasar, dan selanjutnya memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut 

sehingga dicapai tingkat kepuasan pelanggan yang melebihi dari kepuasan yang 

diberikan oleh para saingan (Sofjan, 2007).  
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Dua sasaran pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan 

keunggulan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan 

memberikan kepuasan. Pemasaran yang kokoh menjadi penting bagi kesuksesan 

dalam semua organisasi. Pandangan yang sempit dalam pengertian pemasaran 

menyebabkan banyak pengusaha atau dunia usaha berorientasi pada produksi, 

yaitu hanya menekankan produk apa yang dihasilkan. Kelompok pemasaran 

berada dalam posisi yang terbaik untuk memahami pelanggan, kompetitor, pasar 

dan subpasar, serta kekuatan dan tren lingkungan (Aaker, 2013). 

Suatu perusahaan tidak bisa memasarkan produk tanpa mengetahui 

keinginan dan kebutuhan masyarakat. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih 

dahulu tentang kebutuhan konsumen, sehingga prosuknya bisa diterima oleh 

masyarakat atau konsumen. Inti dari pemasaran (marketing) adalah 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial (Kotler & Keller, 

2008). 

2.2.2. Bauran Pemasaran 

Menurut Hurriyati (dalam Martjiono, Santoso, Aprilia, & Remiasa, 2014) 

bauran pemasaran merupakan unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, 

dibaurkan, diorganisir, dan digunakan dengan tepat, sehingga perusahaan dapat 

mencapai tujuan pemasaran dengan efektif, sekaligus memuaskan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Bauran memiliki elemen-elemen yang harus diterapkan 

untuk mencapai tujuan dari pemasaran. Bauran adalah salah satu inti dari sistem 

pemasaran, dan juga variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Bauran pemasaran 
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mempunyai beberapa faktor yang dapat digunakan oleh perusahhaan untuk 

menarik konsumen bahkan pelanggan. 

Strategi pemasaran memerlukan keputusan-keputusan dari manajemen 

tentang elemen-elemen marketing mix perusahaan yaitu keputusan-keputusan di 

bidang perencanaan produk, penetapan harga, saluran distribusi serta promosi. 

Untuk mencapai keberhasilan pemasaran setiap perusahaan perlu menyusun 

strategi pemasaran yang efektif dengan mengkombinasikan elemen-elemen dalam 

bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran terdapat variabel-variabel yang 

saling mendukung satu dengan yang lainnya, yang kemudian digabungkan agar 

bisa memenuhi keinginan pelanggan. Suksesnya strategi pemasaran tidak hanya 

untuk menarik konsumen, akan tetapi bisa menambah pelanggan dan bisa 

menciptakan suatu pasar. Tujuan kunci pemasaran adalah mengembangkan 

hubungan yang dalam dan bertahan lama dengan orang dan organisasi yang dapat 

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesuksesan aktivitas 

pemasaran perusahaan tersebut (Kotler & Keller, 2008). 

2.2.3. Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Apabila 

kinerja berada diatas persepsi, maka pelanggan akan sangat puas dan demikian 

pula sebaliknya.  Apabila kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk semakin 

tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. 

Pelanggan yang puas akan terus melakukan pembelian pada produk tersebut. 

Menurut (Lovelock, Wirtz, & Mussry, 2010) mengungkapkan bahwa peneliti dari 

University of Michigan menemukan bahwa rata-rata setiap 1 persen peningkatan 
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dalam kepuasan pelanggan terkait dengan peningkatan sebesar 2,37 persen dalam 

ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) perusahaan. 

Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk 

anggapannya (atau hasil) dalam kaitannya dengan ekspektasi (Kotler & Keller, 

2008). Konsumen yang sangat puas biasanya akan tetap setia untuk waktu yang 

lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan 

memperbarui produk yang lama, membicarakn hal-hal baik tentang perusahaan 

dan produknya kepada orang lain dan tidak terlalu sensitive terhadap harga. 

Sebaliknya, apabila konsumen kecewa dapat membawa dampak membawa 

dampak negatif bagi perusahaan. Akibatnya menurunnya jumlah konsumen 

karena konsumen tidak tertarik lagi untuk menggunakan produk suatu perusahaan 

sehingga akan berdampak pada penurunan laba. Intinya kepuasan konsumen 

merupakan perbedaan antara tingkat kepentingan kinerja atau hasil yang dirasakan 

dibandingkan dengan persepsi konsumen. Kepuasan konsumen adalah hasil 

evaluasi purna beli dari konsumen dimana produk atau jasa yang dikonsumsi 

sekurang-kurangnya dapat memberikan hasil sama ataupun melebihi harapan 

konsumen, sedangkan ketidakpuasan terjadi saat hasil yang diperoleh tidak 

memenuhi harapan konsumen (Liga & Erwanda, 2015).  

2.2.4. Kepercayaan Pelanggan 

Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen, dan 

komitmen hanya dapat di realisasikan jika suatu saat berarti. Kepercayaan 

merupakan suatu hal yang sangat penting yang diterapkan pada setiap konsumen. 

Kepercayaan pada suatu produk memiliki peranan yang penting bagi perusahaan. 

Apabila efek dari kepercayaan merek ini tidak dikendalikan dapat mengakibatkan 
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pertimbangan akan tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan atau konsumen yang 

mempunyai kepercayaan terhadap produk akan terbentuk loyalitas pelanggan. 

Kepercayaan (trust) konsumen mempunyai pengaruh terhadap loyalitas berupa 

niat ulang melakukan pembelian, dan melakukan intensitas pembelian ulang 

(Ratna Sari, 2012). 

Garbarino dan Johnson (dalam Liga & Erwanda, 2015) menemukan bahwa 

pelanggan tetap, kepercayaan dan komitmen merupakan perantara utama dalam 

mempengaruhi niat berperilaku dibandingkan dengan kepuasan dan 

keseluruhannya. Suatu perusahaan yang bisa menciptakan kepercayaan konsumen 

berdampak pada meningkatnya penjualan produk, sehingga akan memperoleh 

keuntungan yang besar. Mengingat banyaknya persaingan produk maka 

menciptakan sebuah kepercayaan merupakan hal yang wajib bagi suatu 

perusahaan. 

2.2.5. Persepsi Kualitas 

Menurut Kotler (dalam Noviyarto, 2010) persepsi adalah proses yang 

digunakan oleh konsumen untuk memilih, mengorganisasi, dan 

menginterprestasikan masukan-masukan informasi. Persepsi tidak hanya 

bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan 

dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Kualitas 

dalam pandangan konsumen adalah hal yang mempunyai ruang lingkup tersendiri 

yang berbeda dengan kualitas dalam pandangan produsen saat mengeluarkan 

suatu produk. Kualitas produk dibentuk oleh beberapa indikator antara lain 

kemudahan penggunaan, daya tahan, kejelasan fungsi, keragaman ukuran produk, 

dan lain–lain. 
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Menurut Tjiptono (dalam Sembiring, 2014) terdapat delapan dimensi 

kualitas produk, yaitu sebagai berikut : 

1. Kinerja (Performance)

2. Features

3. Kehandalan

4. Conformance

5. Durability

6. Kemampuan pelayanan

7. Estetika

8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived quality)

Standarisasi kualitas sangat diperlukan untuk mencapai kualitas produk

yang diinginkan. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk yang 

dihasilkan memenuhi standa yang telah ditetapkan. Standarisasi kualitas juga 

berpengaruh terhadap kepercayaan dan persepsi kualitas para konsumen. Kualitas 

produk mempunyai arti sangat penting dalam keputusan pembelian konsumen. 

Apabila kualitas produk yang dihasilkan baik maka konsumen cenderung 

melakukan pembelian ulang begitupun sebaliknya. Sering kali di benak konsumen 

sudah terpatri bahwa produk perusahaan tertentu jauh lebih berkualitas daripada 

produk pesaing dan konsumen akan membeli produk yang mereka yakini lebih 

berkualitas. Kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik yang yang mampu 

memuaskan kebutuhan, yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan. Kualitas 

mencakup pula daya tahan produk, kehandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan 

perbaikan, serta atribut- atribut nilai lainnya (Hermawan, 2011). 
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2.2.6. Loyalitas Pelanggan 

Swastha (dalam Wijayanto, 2013) mendefinisikan loyalitas pelanggan 

adalah kesetiaan konsumen untuk terus menggunakan produk yang sama dari 

suatu perusahaan. Loyalitas menggambarkan perilaku yang diharapkan 

sehubungan dengan produk suatu perusahaan. Loyalitas konsumen akan tinggi 

apabila suatu produk dinilai mampu memberi kepuasan tertinggi sehingga 

pelanggan enggan untuk beralih ke merek lain. Konsumen yang loyal akan 

bersedia terus membeli produk dari suatu perusahaan dalam jangka waktu yang 

lama. Mereka membeli dan menggunakan produk secara berulang-ulang, serta 

mau dengan suka rela merekomendasikan produk tersebut kepada setiap orang 

yang dikenalnya. Sebuah studi oleh Bain menunjukkan bahwa sebuah 

peningkatan sebesar lima persen  pada loyalitas bisa melipatgandakan keuntungan 

seumur hidup yang dihasilkan oleh pelanggan dalam beberapa industri, termasuk 

perbankan, asuransi, jasa industri otomobil, penerbitan, dan kartu kredit (Aaker, 

2013). 

Loyalitas merupakan komitmen dari pelanggan yang membentuk kesetiaan 

pelanggan akan suatu produk, sehingga pelanggan akan melakukan pembelian 

secara terus-menerus terhadap produk yang dipilih. Mereka akan tetap konsisten 

dan tidak mudah terpengaruh pada situasi pasar yang mudah berubah dan pada 

umumnya dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Loyalitas adalah bukti 

konsumen yang selalu menjadi konsumen, yang memiliki kekuatan dan sikap 

positif atas perusahaan itu (Samuel & Foedjiawati, 2005). Karakteristik dari 

pelanggan yang loyal menurut Griffin (dalam Sembiring, 2014) antara lain : 1) 

Melakukan pembelian secara teratur. 2) Membeli diluar lini produk atau jasa. 3) 
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Menujukan kekebalan dari tarikan persaingan tidak terpengaruh oleh tarikan 

persaingan produk sejenis lainnya. 4) Menolak produk lain. 5) Merekomendasikan 

kepada orang lain. 

Pelanggan (Customer) berbeda dengan konsumen (Consumer), seseorang 

dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri 

untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha. Kebiasaan 

tersebut dapat dibangun melalui pembelian berulang-ulang dalam jangka waktu 

tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pembelian ulang 

maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pelanggan tetapi sebagai 

seorang pembeli atau konsumen. 

Mengklasifikasikan dan mengategorikan pelanggan menurut tangga 

loyalitasnya sangat penting untuk mengetahui berapa jumlah pelanggan yang 

benar-benar setia dan perubahan angka dengan jangka waktu tertentu.  

Selanjutnya tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi, mempertahankan dan 

pemberian treatment terhadap kepuasan dan kesetian pelanggan dalam 

mendukung tujuan perusahaan. Selain itu perlu adanya evaluasi untuk mengetahui 

kekurangan perusahaan dalam meraih tingkat loyalitas pelanggan.  Perusahaan 

yang memahami tingkatan loyalitas pelanggan, maka akan memudahkan untuk 

merancang strategi maupun kebijakan pemasaran kedepan. Menurut Elu (dalam 

Aryani & Rosinta, 2010) mengungkapkan bahwa keputusan perusahaan 

melakukan tindakan perbaikan pelayanan yang sistematis merupakan payung yang 

menentukan dalam menindaklanjuti komplain konsumen dari suatu kegagalan 

sehingga pada akhirnya mampu mengikat loyalitasi konsumen. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan 

oleh Danesh dkk (dalam Ratna Sari, 2012) dengan ilustrasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Sumber: Danesh dkk (dalam Ratna Sari, 2012) 

Keterangan: 

 Kepuasan (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

(Y). 

 Kepercayaan (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan (Y). 

 Persepsi kualitas (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan (Y). 

Keputusan pelanggan dalam pembelian produk saus sambal dan tomat 

merupakan suatu rangkaian proses yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Proses penilaian pelanggan terhadap pemasaran produk tersebut berbeda-beda, 

sehingga akan membentuk suatu pilihan terhadap produk yang dipilih. Pilihan 

tersebut akan mempengaruhi sikap yang secara terus menerus sehingga akan 

membentuk loyalitas pelanggan terhadap produk.  

Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Khusus 

dalam peneliatian ini menggunakan tiga variabel independen yang dipilih dalam 

Kepuasan (X1) 

Loyalitas Pelanggan (Y) 

 

Kepercayaan (X2) 

 
 kepuasan 

Persepsi Kualitas (X3) 

 

 

 

Kualitas 
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membentuk loyalitas pelanggan. Adapun tiga variabel  yang dimaksud yaitu 

kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan persepsi kualitas pelanggan. 

Alat analisis untuk menguji pengaruh kepuasan, kepercayaan, dan persepsi 

kualitas terhadap loyalitas pelanggan menggunakan analisis regresi linier 

berganda dan analisis diskriminan. 

Populasi penelitian ini adalah pelanggan yang membeli atau sedang 

mengkonsumsi saus sambal dan tomat sebanyak 100 responden, yang terdiri dari 

50 responden saus sambal dan 50 responden saus tomat. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan tenik non probability sampling yaitu jenis 

accidental sampling untuk mengetahui penilaian konsumen terhadap masing-

masing variabel. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh 

berupa analisis kuantitatif. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, 

multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisita. Uji hipotesis meliputi uji F, 

uji t dan uji analisis koefisien determinasi. Hasil penelitian dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda dan analisis diskriminan. Analisis regresi linier 

berganda berfungsi untuk membuktikan bahwa kepuasan, kepercayaan, dan 

persepsi kualitas mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Analisis 

diskriminan berfungsi untuk membuktikan bahwa adanya perbedaan yang 

signifikan antara loyalitas pelanggan produk saus sambal dan tomat, juga untuk 

mengetahui variabel manakah yang paling dominan pengaruhnya sehingga terjadi 

perbedaan yang signifikan loyalitas pelanggan antara produk saus sambal dan 

tomat. 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan model analisis maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepuasan, kepercayaan, dan presepsi kualitas pelanggan secara bersama-sama 

memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan produk saus sambal 

dan tomat. 

2. Adanya perbedaan yang signifikan antara loyalitas pelanggan produk saus 

sambal dan tomat. 

3. Variabel persepsi kualitas menjadi variabel utama dan menjadi faktor 

pembeda terhadap perbadaan antara loyalitas pelanggan produk saus sambal 

dan tomat. 
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