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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen (consumer behavior) didefinisikan sebagai studi 

tentang unit pembelian (buying units) dan proses pertukaran yang 

melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, 

pengalaman, serta ide-ide (Mowen, 2002: 322). 

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, 

kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan 

bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler, 2009: 166). 

Perilaku konsumen merupakan respon psikologis yang kompleks, 

yang muncul dalam bentuk perilaku tindakan yang khas secara 

perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan produk, serta menentukan proses pengambilan keputusan 

dalam melakukan pembelian produk, termasuk dalam melakukan 

pembelian ulang (Hasan, 2009). 

a. Faktor- Faktor Perilaku Pembelian Konsumen 

Menurut (Kotler, 2006: 159) perilaku konsumen dipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu sebagai berikut: 
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1) Faktor Budaya  

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan 

perilaku sesorang. Setiap budaya terdiri dari:  

a) Sub budaya meliputi: kebangsaan, agama, kelompok ras, dan 

wilayah geografis. Ketika subbudaya tumbuh besar dan 

cukup kaya, perusahaan sering merancang program 

pemasaran khusus untuk melayani mereka.  

b) Kelas sosial: hampir seluruh kelompok manusia mengalami 

stratifikasi social, sering kali dalam bentuk kelas sosial, divisi 

yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah 

masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota 

yang berbagi nilai, minat dan perilaku yang sama. 

2) Faktor Sosial , meliputi: 

a) Kelompok Referensi (reference group) adalah semua 

kelompok yang mempunyai pengaruh langsung (tatap muka) 

atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang 

tersebut.  

b) Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga 

merepresentasikan kelompok referensi utama yang paling 

berpengaruh. 

c) Peran dan Status dalam banyak kelompok-keluarga, klub, 

organisasi. Kelompok sering menjadi sumber informasi 
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penting dan membantu mendefinisikan norma perilaku. Kita 

dapat mendefinisikan posisi sesorang dalam tiap kelompok 

dimana ia menjadi anggota berdasarkan peran dan status. 

Peran (role) terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat 

dilakukan sesorang. Setiap peran menyandang status.  

3) Faktor Pribadi, keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi: 

a) Usia dan Tahap Siklus Hidup, selera kita dalam makanan, 

pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan 

usia kita. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga 

dan jumlah, usia, serta jenis kelamin orang dalam rumah 

tangga pada satu waktu tertentu. 

b) Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi, pekerjaan mempengaruhi 

pola konsumsi. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok 

pekerjaan yang mempunyai minat diatas rata-rata terhadap 

produk dan jasa mereka dan bahkan menghantarkan produk 

khusus untuk kelompok pekerjaan tertentu. Pilihan produk 

sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi: penghasilan yang 

dapat dibelanjakan (tingkat, stabilitas, dan pola waktu) 

c) Kepribadian dan Konsep Diri, setiap orang mempunyai 

karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku 

pembeliannya. Kepribadian (personality) adalah sekumpulan 

sifat psikologis manusia yang menyebabkan respons yang 
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relative konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan 

lingkungan (termasuk perilaku pembelian).  

d) Gaya Hidup dan Nilai, orang-orang dari subbudaya, kelas 

sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin memepunyai gaya 

hidup yang cukup berbeda. 

b. Proses – Proses  Psikologis 

Tugas pemasar adalah memahami apa yang terjadi dalam 

kesadaran konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran dari 

luar dan keputusan pembelian akhir. Terdapat empat proses psikologi 

utama yang mempengaruhi perilaku konsumen (Kotler, 2009): 

1) Motivasi, mempunyai dua arah yaitu kita memilih satu tujuan di 

atas tujuan lainnya dan intensitas energi yang kita gunakan untuk 

mengejar tujuan. 

2) Persepsi (perception) adalah proses dimana kita memilih, 

mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran dunia yang berarti.  

3) Pembelajaran (learning) mendorong perubahan dalam perilaku 

kita yang timbul dari pengalaman. 

4) Memori adalah proses yang sangat konstruktif, karena kita tidak 

mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. 

c. Tiga Perspektif Riset Perilaku Konsumen 

Menurut (Mowen, 2002) untuk menggeneralisasikan, riset 

perilaku konsumen dilakukan berdasarkan tiga perspektif riset yang 
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bertindak sebagai pedoman pemikiran dan pengidentifikasian faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku perolehan (akuisisi) konsumen. 

Ketiga perspektif ini adalah sebagai berikut : 

1) Perspektif Pengambilan Keputusan (decision making perspective) 

Menggambarkan seorang konsumen sedang melakukan 

serangkaian langkah-langkah tertentu pada saat melakukan 

pembelian. Langkah - langkah ini termasuk pengenalan masalah, 

mencari, evaluasi alternatif, memilih, dan evaluasi pasca 

perolehan.  

2) Perspektif Pengalaman ( experiential perspective) 

Atas pembelian konsumen menyatakan bahwa untuk 

beberapa hal konsumen tidak melakukan pembelian sesuai dengan 

proses pengambilan keputusan yang rasional.  

3) Perspektif Pengaruh Perilaku (behavioral influence perspective) 

Menurut perspektif ini, konsumen tidak saja melalui proses 

pengambilan keputusan rasional, namun juga bergantung pada 

perasaan untuk membeli produk atau jasa tersebut.  

Kesimpulan dari perspektif diatas adalah sangat berguna 

memperhatikan perilaku konsumen dari perspektif untuk dapat 

melihat dampak dari pengambilan keputusan yang logis, perasaan 

dan emosi, serta pengaruh lingkungan terhadap perilaku 

konsumen.  
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2. Loyalitas Pelanggan  

Menurut Hasan (2009: 83), loyalitas pelanggan didefinisikan 

sebagai orang yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan 

berulang-ulang. Pelanggan merupakan sesorang yang secara terus-

menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk 

memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau 

mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut.  

Menurut Griffin (2003: 5), konsep loyalitas pelanggan lebih banyak 

dikaitkan dengan perilaku (behavior) daripada dengan sikap. Bila 

seseorang merupakan pelanggan loyal, ia menunjukkan perilaku 

pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian nonrandom yang 

diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pengambilan 

keputusan. 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan sebuah sikap yang menjadi dorongan perilaku 

untuk melakukan pembelian secara teratur dan berulang-ulang dengan 

konsistensi yang tinggi, tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap yang 

positif terhadap perusahaan yang menawarkan produk/ jasa tersebut. 

a. Keuntungan Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2003: 11), mengemukakan keuntungan-

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki 

pelanggan yang loyal antara lain: 
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1) Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik 

pelangan baru lebih mahal). 

2) Mengurangi biaya transaksi (seperti biaya negosiasi kontrak, 

pemrosesan pesanan, dll). 

3) Mengurangi biaya turn over pelanggan (karena pergantian 

pelanggan yang lebih sedikit). 

4) Meningkatkan penjualan silang yang akan memperbesar pangsa 

pasar perusahaan. 

5) Word of mouth yang lebih positif dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas. 

6) Mengurangi biaya kegagalan (pengurangan pengerjaan ulang, 

klaim garansi dan sebagainya). 

b. Loyalitas dan Siklus Pembelian 

Setiap kali pelanggan membeli, ia bergerak melalui siklus 

pembelian. Menurut Griffin (2003: 19) pembeli pertama kali akan 

bergerak melalui lima langkah sebagai berikut: 

1) Langkah Pertama: Kesadaran 

Langkah pertama menuju loyalitas dimulai dengan 

kesadaran pelanggan akan produk Anda. Pada tahap inilah mulai 

membentuk “pangsa pikiran” yang dibutuhkan untuk 

memposisikan ke dalam pikiran calon pelanggan bahwa produk 

atau jasa Anda lebih unggul dari pesaing. Kesadaran dapat 

timbul dengan berbagai cara yaitu melalui iklan konvensional 
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(radio, TV, surat kabar, dll), iklan di Web, melalui pos secara 

langsung, e-mail, terbitan khusus industry, komunikasi dari 

mulut-ke-mulut (online dan offline) 

2) Langkah Kedua: Pembelian Awal 

Pembelian pertama kali merupakan pembelian percobaan. 

Perusahaan dapat menanamkan kesan positif atau negatif kepada 

pelanggan dengan produk atau jasa yang diberikan. Anda 

berkesempatan untuk menumbuhkan pelanggan yang loyal. 

3) Langkah Ketiga: Evaluasi Pasca-Pembelian 

Setelah pembelian dilakukan, pelanggan secara sadar atau 

tidak sadar akan mengvaluasi transaksi. Bila pembeli merasa 

puas, atau ketidakpuasannya tidak terlalu mengecewakan sampai 

dapat dijadikan dasar pertimbangan beralih ke pesaing, langkah 

keempat (keputusan membeli kembali) merupakan 

kemungkinan. 

4) Langkah Keempat: Keputusan Membeli Kembali  

Komitmen untuk membeli kembali merupakan sikap yang 

paling penting bagi loyalitas bahkan lebih penting dari 

kepuasan. Tanpa pembelian berulang, tidak ada loyalitas. 

5) Langkah Kelima: Pembelian Kembali 

Langkah akhir dalam siklus pembelian adalah pembelian 

kembali yang actual. Untuk dapat dianggap benar-benar loyal, 

pelanggan harus terus membeli kembali dari perusahaan yang 
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sama, mengulangi langkah ketiga sampai kelima (lingkaran 

pembelian kembali) berkali-kali.  

c. Jenis-Jenis Loyalitas  

Menurut Griffin (2003: 22) terdapat empat jenis loyalitas 

sebagai berikut: 

1) Tanpa Loyalitas  

Untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan tidak 

mengembangkan  loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu. 

2) Loyalitas yang Lemah 

Pembeli ini rentan beralih ke produk pesaing yang dapat 

menunjukkan manfaat yang jelas. 

3) Loyalitas Tersembunyi 

Bila pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, 

pengaruh situasi dan bukan pengaruh sikap yang menentukan 

pembelian berulang.  

4) Loyalitas Premium 

Jenis loyalitas ini yang paling dapat ditingkatkan, terjadi 

bila ada tingkat keterikatan tinggi dan tingkat pembelian berulang 

yang juga tinggi. Ini merupakan jenis loyalitas yang lebih disukai 

untuk semua pelanggan di setiap perusahaan.  

d. Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

Pelanggan yang puas akan dapat melakukan pembelian ulang 

pada waktu yang akan datang dan memberitahukan kepada orang lain 
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atas apa yang dirasakan. Menurut Griffin (2003: 31) mengatakan 

bahwa pelanggan yang loyal adalah:  

1) Melakukan pembelian berulang secara teratur 

Pelanggan melakukan pembelian suatu produk dengan terjadwal.  

2) Membeli antar lini produk dan jasa 

Pelanggan melakukan pembelian suatu produk dengan satu merek 

yang sama tetapi berbeda jenis. 

3) Mereferensikan kepada orang lain 

Pelanggan melakukan promosi kepada orang yang ada 

disekitarnya, baik keluarga, teman, atau orang yang baru dikenal. 

4) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing 

Pelanggan tidak tertarik lagi dengan produk lain, karena dengan 

produk yang di gunakan saat ini sudah mampu menutupi antara 

harapan mereka. 

e. Tahap-Tahap Loyalitas Pelanggan 

Seseorang tumbuh menjadi pelanggan yang loyal secara 

bertahap pula. Dengan mengenali setiap tahap dan memenuhi 

kebutuhan khusus tersebut, perusahaan mempunyai peluang yang 

lebih besar untuk mengubah pembeli menjadi pelanggan atau klien 

yang loyal. Menurut Griffin (2003: 35) tahap-tahap loyalitas adalah 

sebagai berikut: 
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1) Tersangka (Suspect) 

Tersangka (suspect) adalah orang yang mungkin membeli 

produk atau jasa. Mereka akan membeli, tetapi kita masih belum 

cukup yakin. 

2) Prospek 

Prospek adalah orang yang membutuhkan produk atau jasa 

dan memiliki kemampuan membeli. Meskipun prospek belum 

membeli, tapi dia telah mendengar, membaca, atau ada orang 

yang merekomendasikan. 

3) Prospek yang diskualifikasi 

Prospek yang telah dipelajari untuk mengatahui bahwa 

mereka tidak membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan 

untuk membeli. 

4) Pelanggan pertama kali 

Orang yang telah membeli satu kali. Orang tersebut bisa 

jadi merupakan pelanggan perusahaan sekaligus juga pelanggan 

pesaing. 

5) Pelanggan berulang 

Pelanggan berulang adalah orang yang telah membeli dua 

kali atau lebih.  

6) Klien 

Klien adalah membeli apapun yang dijual oleh perusahaan 

dan dapat dia gunakan. Orang ini membeli secara teratur, 
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memiliki hubungan yang kuat dan berlanjut yang menjadikannya 

kebal terhadap tarikan pesaing.  

7) Penganjur (Advocate) 

Penganjur (advocate) membeliapapun yang dijual 

perusahaan dan dapat ia gunakan serta membelinya secara teratur. 

Penganjur juga mendorong orang lain untuk membeli.  

3. Kualitas Produk  

Menurut Kotler (2006), kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan 

ciri serta sifat barang dan jasa yang berpengaruh pada kemampuan 

memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun tersirat.  

Menurut Tjiptono (2005: 110), kualitas itu sendiri sering dianggap 

sebagai ukuran relatif kesempurnaan atau kebaikan sebuah produk/jasa, 

yang terdisi atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian (conformance 

quality). Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan 

kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa besar tingkat kesesuaian 

antara sebuah produk/jasa dengan persyaratan atau spesifikasi kualitas 

yang ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Kotler & Amstrong (2008: 347), kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu 

termasuk durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian 

dan reparasi produk juga atribut produk lainnya.  
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Menurut Kotler & Amstrong (2001: 11), kualitas produk berarti 

pemastian kualitas bebas dari kerusakan dan konsisten dalam 

menghantarkan tingkat kinerja yang ditargetkan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kualitas produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan 

dengan keinginan konsumen yang secara keunggulan produk sudah layak 

diperjualkan sesuai harapan dari pelanggan.  

a. Dimensi Kualitas Produk 

Dimensi kualitas produk menurut Tjiptono (2008:25) 

mengemukakan, bahwa kualitas produk memiliki beberapa dimensi 

antara lain:  

1) Kinerja (Performance) merupakan karakteristik operasi dan 

produk inti (core product) yang dibeli. Misalnya kecepatan, 

kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan  

2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (Features) yaitu 

karakteristik sekunder atau pelengkap.  

3) Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Spesification) 

yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya pengawasan 

kualitas dan desain, standar karakteristik operasional  

4) Keandalan (Realibility) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal pakai. Misalnya pengawasan kualitas dan 

desain, standar karakteristik operasional  
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5) Daya tahan (Durability) berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur 

teknis maupun umur ekonomis.  

6) Estetika (Esthetica) yaitu daya tarik produk terhadap panca 

indera. Misalnya: keindahan desain produk, keunikan model 

produk, dan kombinasi  

7) Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) merupakan 

persepsi konsumen terhadap keseluruhan kualitas atau 

keunggulan suatu produk. Biasanya karena kurangnya 

pengetahuan pembeli akan atribut atau ciri-ciri produk yang akan 

dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek 

harga, nama merek, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara 

pembuatnya. 

8) Dimensi kemudahan perbaikan (Serviceability) meliputi 

kecepatan, kemudahan, penanganan keluhan yang memuaskan. 

Pelayanan yang diberikan tidak terbatas hanya sebelum penjualan, 

tetapi juga selama proses penjualan hingga purna jual yang 

mencakup pelayanan reparasi dan ketersediaan komponen yang 

dibutuhkan. 

b. Klasifikasi Produk  

Klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai macam sudut 

pandang. Menurut Tjiptono (2008), produk dapat di klasifikasikan ke 

dalam dua kelompok, yakni :  
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1) Barang 

Barang merupakan produk yang berwujud fisik. Sehingga 

bisa dilihat, di sentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, 

dan perlakuan fisik lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahan, 

terdapat dua macam barang, yaitu: 

a) Barang Tidak Tahan Lama 

Barang yang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang 

biasanya habis di konsumsi dalam satu atau beberapa kali 

pemakaian. 

b) Barang tahan Lama 

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya 

bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. 

2) Jasa ( services ) 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual kepada pelanggan. 

4. Kualitas Pelayanan 

Jasa adalah tindakan atau kinerja yang menciptakan manfaat bagi 

konsumen dengan mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri 

atau atas nama penerima (Lovelock & Wright, 2007: 5). Kualitas 

pelayanan adalah evaluasi pengamatan jangka panjang konsumen 

terhadap penyerahan jasa suatu perusahaan (Lovelock & Wright, 2007: 

96).  



28 
 

 
 

Sebelum konsumen membeli suatu jasa, konsumen memiliki 

harapan tentang kualitas pelayanan yang didasarkan pada kebutuhan-

kebutuhan pribadi, pengalaman – pengalaman sebelumnya, rekomendasi 

dari mulut ke mulut, dan iklan penyedia jasa. Setelah membeli dan 

menggunakan jasa tersebut, konsumen membandingkan kualitas yang 

diharapkan dengan apa yang benar-benar diterima (Lovelock & Wright, 

2007: 97).  

a. Dimensi Kualitas Pelayanan  

Menurut Tjiptono (2012), terdapat lima dimensi kualitas 

pelayanan yaitu:  

1) Bukti Fisik (Tangibles) 

Berkaitan dengan penampilan fisik fasilitas layanan, 

peralatan atau perlengkapan, sumber daya manusia dan materi 

komunikasi perusahaan. 

2) Keandalan (Realibility) 

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak 

pertama kali.  

3) Daya tanggap (Responsiveness) 

Berkaitan dengan kesediaan kemampuan penyedia layanan 

untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan 

mereka dengan segera. 
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4) Jaminan (Assurance) 

Berkaitan dengan pengetahuan dan  kesopanan karyawan 

serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan  rasa percaya 

(trust) dan keyakinan pelanggan (confidence) 

5) Empati (Empathy) 

Berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelangganya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan 

memiliki jam operasi yang nyaman. 

5. Kepercayaan Pelanggan  

Kepercayaan konsumen (consumer beliefs) adalah semua 

pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang 

dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya (Mowen, 2002: 

312) 

Menurut Robbins (2006: 462), kepercayaan didefinisikan sebagai 

harapan yang positif tidak hanya melalui perkataan, tindakan atau 

keputusan. Kepercayaan dapat terjadi setiap saat, memilih untuk 

membiarkan individu bergantung pada orang lain, berpengaruh dengan 

siapa perilaku masa depan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan 

individu. Kepercayaan masuk melalui pikiran dan terjadi pada derajat 

tingkat yang kamu sadar bahwa perilaku orang lain dapat bermanfaat atau 

merugikan bagi diri individu. 
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah 

suatu perasaan untuk yakin terhadap pihak lain maupun terhadap suatu 

hubungan. 

a. Jenis Kepercayaan 

Para manajer harus menyadari bahwa kepercayaan terhadap 

objek, atribut, dan manfaat menunjukkan persepsi konsumen, dan 

karena itu, umumnya kepercayaan seorang konsumen berbeda dngan 

konsumen lainnya. Menurut (Mowen, 2002: 312) seseorang 

membentuk tiga jenis kepercayaan sebagai berikut: 

1) Kepercayaan Atribut - Objek (object - attribute beliefts)  

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki atribut khusus 

yang disebut kepercayaan atribut-objek. Kepercayaan atribut-

objek menghubung atribut dengan objek seperti: seseorang, 

barang atau jasa.  

2) Kepercayaan manfaat - atribut (attribute - benifit beliefts) 

Seseorang mencari produk dan jasa yang akan 

menyelesaikan masalah-masalah mereka dan memenuhi 

kebutuhan mereka. Dengan kata lain, memiliki atribut yang akan 

memberikan manfaat yang dapat dikenal. 

3) Kepercayaan manfaat - objek (object - benifit beliefts)  

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan 

objek dan manfaatnya. Kepercayaan objek-manfaat merupakan 



31 
 

 
 

persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang, atau jasa 

tertentu yang akan memberikan manfaat tertentu. 

b. Dimensi Kepercayaan 

Adapun dimensi kepercayaan menurut Robbins (2006: 463) ada 

lima yaitu: 

1) Integritas 

Integritas meliputi kejujuran dan keadaan yang 

sesungguhnya. Integritas dalam kepercayaan merupakan sesuatu 

hal yang kritikal. Tanpa persepsi karakter moral dan kejujuran 

yang dasar, dimensi lainnya tidak akan berarti. 

2) Kompetensi 

Kompetensi disini merupakan teknik dan kemampuan 

dalam berinteraksi membangun kepercayaan.  

3) Konsistensi 

Konsistensi berhubungan dengan sesuatu yang dapat 

dipercaya, tingkat predikasi terhadap seseorang, dan penilaian 

menangani situasi. 

4) Loyalitas 

Kemampuan untuk melindungi dan menyelamatkan 

seseorang dari orang lain. Kepercayaan mempersyaratkan kita 

tergantung seseorang untuk tidak mencari kesempatan. 
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5) Keterbukaan 

Dimensi terakhir kepercayaan mengharuskan adanya 

keterbukaan diantara satu dengan yang lainnya. Tanpa 

keterbukaan tidak mungkin akan terjadi proses kepercayaan. 

c. Indikator-indikator Kepercayaan Konsumen 

Menurut Yee dan Faziharudean (2010) menyatakan bahwa 

indikator kepercayaan dari 3 komponen yaitu: 

1) Integritas (Integrity) 

Merupakan persepsi konsumen bahwa perusahaan 

mengikuti prinsip-prinsip yang dapat diterima seperti menepati 

janji, berperilaku sesuai etika dan jujur. Integritas perusahaan 

tergantung dari konsistensi perusahaan dimasa lalu apakah 

tindakan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan janji atau 

kata-kata yang diucapkan perusahaan. 

2) Kebaikan (Benevolence) 

Didasarkan pada besarnya kepercayaan kemitraan yang 

memiliki tujuan dan motivasi yang menjadi kelebihan untuk 

organisasi lain pada saat kondisi yang baru muncul, yaitu kondisi 

dimana komitmen tidak terbentuk. 

3) Kompetensi (Competence) 

Kompetensi merupakan kemampuan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dan memenuhi 

segala keperluannya. Kemampuan mengacu pada keahlian dan 
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karakteristik yang memungkinkan suatu kelompok mempunyai 

pengaruh yang dominan. 

B. Kerangka Konseptual dan Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2005), kerangka pikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun hubungan antar variabel 

yang telah dilakukan peneliti sebelumnya sehingga diijadikan dasar 

pengambilan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Kualitas produk merupakan suatu hal yang penting untuk dipertahankan 

di benak konsumen. Kualitas produk yang baik merupakan salah satu kunci 

keberhasilan perusahaan untuk mempertahankan pelanggannya, dimana 

produk yang baik akan menimbulkan keputusan membeli dan nantinya 

berdampak pada peningkatan loyalitas pelanggan (Pratiwi, 2010). Hasil 

penelitian (Budiman, 2006) tentang studi kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda 

diperoleh bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Selanjutnya ditarik hipotesis dalam penelitian ini sebagai 

berikut 

H1 : Kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Kualitas pelayanan merupakan bagian penting dalam setiap hubungan 

pemberi dan penerima pelayanan. Hasil penelitian (Hadiyati, 2010) tentang 

analisis kualitas pelayanan dan pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan 

dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda diperoleh bahwa 
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kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Selanjutnya ditarik hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Kepercayaan merupakan komponen penting dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Hasil penelitian Soegoto (2011), diperoleh bahwa kepercayaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil 

penelitian (Riana, 2008) tentang pengaruh trust in s brand terhadap brand 

loyalty dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda diperoleh 

bahwa kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Hal 

tersebut juga didukung oleh Hermanto (2006), semakin tinggi kepercayaan, 

semakin tinggi loyalitas pelanggan. Selanjutnya ditarik hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

H3 : Kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Berdasarkan pustaka yang telah dijelaskan maka kerangka konseptual 

dalam penelitian ini dikembangkan seperti gambar 2.1 sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kualitas Produk 
(X1) 

Kualitas 
Pelayanan (X2) 

Kepercayaan (X3) 
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Pelanggan (Y) 

H1 
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