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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai loyalitas pelanggan pada sebuah rumah makan telah 

diteliti oleh berbagai peneliti terdahulu. Dengan adanya berbagai macam penelitian 

yang telah dilakukan, peneliti berharap bahwa penelitian terdahulu tersebut dapat 

digunakan sebagai salah satu acuan atau bahan refrensi selain dari tinjauan pustaka 

dalam penelitian ini.. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) menyatakan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian menjelaskan loyalitas konsumen pada rumah makan 

“RAPS” rendah, namun tingkat kepuasan konsumen menyatakan sangat 

berpengaruh dan menunjukan pengaruh yang signifikan. Banyak juga faktor lain 

yang berpengaruh terhadap loyalitas konsumen adalah usia, pendidikan, jarak 

rumah makan, harga dan suku.  

Penelitian yang dilakukan oleh Afandi dan Nur (2016) menyatakan bahwa 

Hasil analisis faktor memperoleh 6 faktor yang mempenggaruhi loyalitas pada 

Rumah Makan Gule Kepala Ikan Mas Madiun yaitu, kualitas pelayanan, 

keterjangkauan bagi masyarakat, tampilan fisik, kepuasan konsumen, Kebersihan, 

kualitas produk, dan harga.  Hasil penelitian ini juga mengatakan bahwa faktor yang 

dominan adalah kualitas pelayanan konsumen dengan variance sebesar 40,342%. 

Adapun faktor – faktor yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah 

Harga yang mencakup indikator di dalamnya yaitu, harga yang di tawarkan sesuai 
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dengan kualitas produk yang di berikan, harga yang di tawarkan terjangkau / murah, 

harga yang di tawarkan sesuai dengan manfaat yang di berikan, dan harga yang 

ditetapkan tidak jauh beda dengan tempat lain. Faktor kualitas produk yang 

mencakup, produk bersih / higenis, dan tampilan makanan yang mengundang 

selera, kualitas rasa makanan yang enak / lezat. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian Afandi dan Nur (2016) 

ini menggunakan metode nonprobability sampling, dengan kriteria konsumen yang 

telah melakukan pembelian 2 kali atau lebih dan tehnik yang dipakai adalah tehnik 

accidental sampling dan menggunakan kuisoner sebagai instrumen untuk 

pengumpulannya. Kuisoner di sebar dan diperoleh dari 100 responden pelanggan 

Rumah Makan Gule Kepala Ikan Mas Madiun.  

 Haghighi et al, (2012) dalam penelitian nya pada Restoran Boo di Tehran 

Iran mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu 

kualitas produk atau makanan (food quality), Kualitas pelayanan (service quality), 

Lingkungan (restaurant environment), dan persepsi mengenai harga (perception of 

price fairness).  Adapun faktor – faktor dalam penelitian ini diantaranya adalah, 

faktor kualitas produk dengan indikator mencaukup kualitas produk layak untuk 

dimakan, dan produk yang di sajikan bersih. Faktor kualitas pelayanan yang 

mencakup sikap pelayan yang memberikan pelayanan melebihi harapan dan 

pelayanan yang ramah. 

Ling et al. (2011) melalui penelitiannya  mengungkap bahwa faktor yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen diantaranya adalah loyal customer, Citra 
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perusahaan (corporate image), Kepercayaan (trust) dan harga (Price). Adapun 

faktor faktor dalam penelitian ini diantaranya adalah corporate image (Citra 

Perusahaan) yang mencakup indikator di dalamnya yaitu perusahaan yang paling 

terkenal, mempunyai reputasi yang positif, dan perusahaan memiliki tangung jawab 

sosial. Fakto trust (Kepercayaan) dengan indikator di dalamnya yaitu percaya dapat 

melayani pelanggan dengan baik, percaya bahwa perusahaan tidak akan 

mencurangi pelanggan, percaya terhadap perusahaan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Bhattacharya et al. (2011) mengatakan bahwa 

faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan diantaranya adalah Citra restoran, 

kepuasan pelanggan terhadap petugas kebersihan, makanan, Minuman, atribut, 

Lokasi dan harga dalam penelitian. Adapun faktor – faktor yang ada dalam 

penelitian ini diantaranya adalah Attributes dengan indikator di dalamnya yaitu tata 

letak dan desain interior dan eksterior rapi, fasilitas restoran yang lengkap dan 

memadai, dan faktor Lokasi restoran dengan indikator di dalamnya yaitu lokasi 

restoran di tengah kota, akses yang mudah, lokasi rumah makan terletak di 

lingkungan yang bersih dan nyaman.   

 Faktor kualitas pelayanan dengan indikator di dalamnya yaitu penampilan 

pelayan terlihat rapi, pelayan melayani pelanggan dengan ramah. Faktor sosial 

dengan indikator di dalamnya yang mencakup Intensitas merekomendasikan 

kepada teman, dan faktor kualitas produk dengan indikator di dalamnya yaitu rasa 

yang enak dan lezat, dan makanan yang bersih. Faktor suasana dengan indikator di 

dalamnya yaitu suasanan yang tenang membuat nyaman untuk makan. 
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 Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu di atas di simpulkan 

bahwa faktor yang seringkali menjadi dasar mempengaruhi terbentuknya loyalitas 

pelanggan diantaranya faktor harga, suku, kualitas pelayanan keterjangkauan, 

tampilan fisik atau estetika, kepuasan konsumen, kualitas produk, citra, dan 

suasana. Detail ringkasan penelitian yang di lakukan oleh penelitian sebelumnya 

terdapat pada Tabel 2.1 ringkasan penelitian di bawah ini. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Analisis 

Customer 

loyalty 

among 

Generation 

Y for the 

fast food 

industry in 

Malaysia 

 

Ling, et, al 

(2011) 

- Citra 

perusahaan 
- Kepercayaan 
- harga 
 

Metode yang digunakan 

yaitu analisis faktor, 

sampel dalam penelitian 

ini sejumlah 200 

responden dan populasi 

dalam penelitian ini 

merupakan pengunjung 

rumah makan fast food 

generasi Y atau pemuda 

yang pernah mengunjungi 

fast food. 

Hasil penelitian mengatakan 

bahwa faktor yang paling 

dominan mempengaruhi adalah 

Citra perusahaan (corporate 

image), Kepercayaan (trust) dan 

harga (Price). 

Customer 

loyalty, a 

study on 

fast food 

outlets in 

the city of 

chennai 
 

Bhattachar

ya, et al 

(2011) 

- Citra 

restoran 
- kepuasan 

pelanggan 
- kebersihan 
- Makanan 
- Harga 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

analisis faktor dengan 

jumlah responden 

sebanyak 148 orang, dan 

penelitian ini dilakukan di 

kota chennai Iran dengan 

populasi masyarakat 

setempat yang pernah 

melakukan kunjungan ke 

rumah makan. 

Faktor yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan diantaranya 

adalah Citra restoran dan 

kepuasan pelanggan terhadap 

petugas kebersihan, makanan, 

Minuman, dan harga. 

Customer 

loyalty in 

restaurant 

industry 

 

 

- kualitas 

produk 

- Kualitas 

pelayanan 

- Lingkungan 

- harga  
 

Penelitian ini 

menggunakan metode 

analisis faktor dengan 

jumlah sampel 268 

pelanggan, dan populasi 

dalam penelitian ini 
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Nama 

Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil Analisis 

Haghighi 

(2012) 

merupakan pelanggan 

boof chain restaurant. 

Faktor 

yang 

mempenga

ruhi 

loyalitas 

pada rumah 

makan di 

bogor 

 

 

Wulandari 

(2014) 

- Loyalitas 

Pelanggan 

- Kepuasan 

Konsumen 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 

analisis faktor dengan 

populasi konsumen 

Rumah makan RAPS, dan 

pengambilan data 

menggunakan teknik 

accidental sampling. Alat 

analisis dalam penelitian 

ini analisis faktor, regresi 

linier berganda, & analisis 

deskriptif. Jumlah sampel 

100 responden dengan 

pelanggan RAPS sebagai 

populasinya. 

Tingkat loyalitas konsumen 

RAPS rendah, namun hasil 

pengukuran tingkat kepuasan 

konsumen tinggi, konsumen 

RAPS puas. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen adalah usia, 

pendidikan, jarak, harga dan 

suku. 

Analisis 

faktor yang 

mempenga

ruhi 

loyalitas 

pada rumah 

makan di 

madiun 

 

 

 

Afandi, 

Nur (2016) 

- Kepuasan 

Konsumen 

- Harga 

- Kualitas 

Produk 

- Kualitas 

Pelayanan 

- Loyalitas 

Pelanggan 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 

analisis faktor dengan 

teknik pengambilan 

sampling menggunakan 

teknik purposive 

sampling, dengan kriteria 

konsumen yang telah 

melakukan pembelian 2 

kali atau lebih. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 

pelanggan rumah makan 

gule kepala ikan Madiun 

dan kuisoner dibagikan 

sejumlah 100 responden. 

Hasil dari penelitian ini 

mengungkapkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. Kualitas pelayanan, 

Keterjangkauan bagi 

masyarakat, Tampilan fisik dan 

Kepuasan konsumen, 

Kebersihan Kualitas produk, 

Harga.  
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B. Kajian Teori 

1. Loyalitas Pelanggan  

Loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen terhadap suatu produk. Hal 

ini serupa dengan yang dikatakan oleh Tjahyadi (2006) bahwa loyalitas merupakan 

kesetiaan pelanggan/konsumen pada objek tertentu, seperti, merek, produk, jasa, 

atau toko. Selain itu, dikatakan bahwa umumnya merek seringkali dijadikan sebagai 

objek loyalitas. Menurut Fajrianthi dan Farrah (2005), kesetiaan dapat dilihat dari 

frekuensi pembelian konsumen. Apabila konsumen melakukan pembelian secara 

berulang-ulang terhadap suatu produk atau merek yang sama maka akan 

menunjukkan loyalitas konsumen.  

Jika dikaitkan dengan pernyataan beberapa peneliti terdahulu mengenai 

pengertian loyalitas konsumen, secara keseluruhan mengatakan bahwa loyalitas 

konsumen adalah kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau produk yang 

ditunjukkan dengan frekuensi pembelian secara berulang. Frekuensi pembelian 

ulang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 

untuk setia atau loyal terhdap suatu produk atau merek, sehingga hal ini dianggap 

penting bagi perusahaan.  

Loyalitas konsumen memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti 

mempertahankan perusahaan, meningkatkan penjualan dan pendapatan serta 

memperluas jaringan perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Tjahyadi (2006) 

bahwa pentingnya loyalitas konsumen menjadi tujuan utama bagi setiap 

perusahaan. Karena dianggap penting, maka perlu diketahui faktor apa saja yang 

membentuk loyalitas konsumen.  
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Konsumen yang dianggap loyal jika konsumen tersebut setia terhadap 

merek atau produk dari perusahaan. Selain itu, frekuensi pembelian konsumen juga 

menjadi perhatian khusus untuk menentukkan loyalitas. Namun, frekuensi 

pembelian konsumen akan semakin meningkat jika konsumen merasa puas 

terhadap produk atau merek perusahaan. Ukuran kepuasan konsumen adalah 

dengan membandingkan antara kinerja dengan ekspektasi atau harapan, sesuai 

dengan pernyataan (Tjahyadi, 2006).  

 Seperti yang di katakan oleh Dharmmesta (1999), Loyalitas berkembang 

mengikuti tiga tahap, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Pelanggan setia lebih dulu 

pada aspek kognitifnya, kemudian aspek afektif, dan akhirnya aspek konatif. Tahap 

pertama: Loyalitas Kognitif Pelanggan yang mempunyai loyalitas tahap pertama ini 

menggunakan informasi keunggulan suatu produk atas produk lainnya. Loyalitas 

kognitif lebih didasarkan pada karakteristik fungsional, seperti biaya, manfaat dan 

kualitas. Jika ketiga faktor tersebut tidak baik, pelanggan akan mudah pindah ke 

produk lain. Jika Pelanggan termasuk dalam kategori ini maka dapat di asumsikan 

sebagai pelanggan yang paling rentan terhadap perpindahan karena adanya 

rangsangan pemasaran (Dharmmesta, 1999).  

 Tahap kedua: Loyalitas Afektif Sikap merupakan fungsi dari kognisi pada 

periode awal pembelian (masa sebelum konsumsi) dan merupakan fungsi dari sikap 

sebelumnya ditambah dengan kepuasan di periode berikutnya (masa setelah 

konsumsi). Munculnya loyalitas afektif ini didorong oleh faktor kepuasan yang 

menimbulkan kesukaan dan menjadikan objek sebagai preferensi. Kepuasan 

pelanggan berkorelasi tinggi dengan niat pembelian ulang di waktu mendatang. 
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Pada loyalitas afektif, kerentanan pelanggan lebih banyak terfokus pada tiga faktor, 

yaitu ketidakpuasan dengan merek yang ada, persuasi dari pemasar maupun 

pelanggan merek lain, dan upaya mencoba produk lain (Dharmmesta, 1999).  

 Tahap ketiga: Loyalitas Konatif Konasi menunjukkan suatu niat atau 

komitmen untuk melakukan sesuatu. Niat merupakan fungsi dari niat sebelumnya 

(pada masa sebelum konsumsi) dan sikap pada masa setelah konsumsi. Maka 

loyalitas konatif merupakan suatu loyalitas yang mencakup komitmen mendalam 

untuk melakukan pembelian.  

 Tahap keempat: Loyalitas Tindakan Aspek konatif atau niat untuk melakukan 

berkembang menjadi perilaku dan tindakan. Niat yang diikuti oleh motivasi, 

merupakan kondisi yang mengarah pada kesiapan bertindak dan keinginan untuk 

mengatasi hambatan dalam melakukan tindakan tersebut. Jadi loyalitas itu dapat 

menjadi kenyataan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama sebagai loyalitas 

kognitif, kemudian loyalitas afektif, dan loyalitas konatif, dan akhirnya sebagai 

loyalitas tindakan. Pelanggan yang terintegrasi penuh pada tahap loyalitas tindakan 

dapat dihipotesiskan sebagai pelanggan yang kuat untuk tetap setia daripada tahap 

loyal sebelumnya yang masih rentan berpindah ke produk lain. Dengan kata lain, 

loyalitas tindakan ini hanya sedikit bahkan sama sekali tidak memberi peluang pada 

pelanggan untuk berpindah ke produk lain. Pada loyalitas konasi dan tindakan, 

kerentanan pelanggan lebih terfokus pada faktor persuasi dan keinginan untuk 

mencoba produk lain. 
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C. Faktor Yang Membentuk Loyalitas Pelanggan 

1. Kualitas Produk 

 Produk yang berkualitas adalah produk yang mampu memberikan nilai 

kepuasan yang lebih dari ekspektasi pelanggan. Produk didefinisikan sebagai 

sesuatu yang dapat di tawarkan ke dalam pasar untuk di perhatikan, dimiliki, 

dipakai, atau di konsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

seorang konsumen (Kotler, 1996). 

 Produk yang berkualitas tentu memiliki nilai lebih bagi pelanggan. Kualitas 

merupakan hal penting dan paling mendasar dari kepuasan konsumen dan 

kesuksesan dalam bersaing (Mulyono, 2008). Kiat yang dilakukan pelaku usaha 

dalam bersaing salah satunya yaitu dengan menjaga kualitas produknya. Kotler 

(2005), kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau 

jasa yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat. 

 Kinerja, ciri khas, estetika, kualitas produk yang di sajikan, kesesuaian 

dengan spesifikasi, daya tahan, keandalan, dan kemudahan perbaikan merupakan 

dimensi dari kualitas produk menurut (Tjiptono, 2008). Pelanggan akan menilai 

sebuah produk bisa memenuhi kebutuhan nya dan seberapa manfaat yang bisa di 

dapat. Menurut Sciffman dan Kanuk (2004) konsumen percaya bahwa berdasarkan 

evaluasi mereka terhadap kualitas produk akan dapat membantu mereka untuk 

mempertimbangkan produk mana yang akan mereka beli. 
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2. Harga  

Zeithaml (1998) mengatakan bahwa menurut sudut pandang konsumen, 

harga adalah sesuatu yang dikorbankan untuk memperoleh suatu produk. Kumar 

(2005)  menyatakan bahwa konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan 

yang positif antara harga dan kualitas suatu produk, maka mereka akan 

membandingkan antara produk yang satu dengan yang lainnya dan barulah 

konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. 

Menurut Ferdinand (2000), harga merupakan salah satu variabel penting 

dalam pemasaran, di mana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk, karena berbagai alasan. Alasan ekonomis 

akan menunjukkan bahwa harga yang rendah atau harga yang selalu berkompetisi 

merupakan salah satu pemicu penting untuk memikat pelanggan. 

Menurut Stanton (1994), harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan 

konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang 

lainnya ditetapkan oleh pembeli atau penjual untuk satu harga yang sama terhadap 

semua pembeli. Fandy Tjiptono mengatakan bahwa, harga memiliki dua peranan 

utama dalam mempengaruhi keputusan beli, yaitu : 

a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi 

yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga 

dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan 

daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan 
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harga dari beberapa alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi 

dana yang dikehendaki. 

b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen 

mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama 

bermanfaat dalam situasi di mana pembeli mengalami kesulitan untuk 

menilai faktor produk atau manfaatnya secara obyektif. 

 

Harga merupakan satuan moneter atau suatu ukuran yang ditukarkan agar 

memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa jika ditinjau 

dari sudut pandang pemasaran namun dari sudut pandang konsumen, harga 

seringkali digunakan sebagai indikator value bilamana harga tersebut dihubungkan 

dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang dan jasa. Value dapat 

didefinisikan antara manfaat yang dirasakan terhadap harga. Harga mampu 

menciptakan sebuah kesan dan cara fikir yang berbeda pada setiap mahasiswa/i di 

kota Malang yang akan mempengaruhi terhadap aktivitas keputusan pemmilihan 

dan pembelian dan kepuasan konsumen setelah pembelian. 

3. Citra Merek 

 Menurut Kotler (2009), citra merek adalah seperangkat keyakinan ide dan 

kesan yang terbentuk oleh seseorang terhadap suatu objek. Image atau citra sendiri 

adalah suatu gambaran, penyerupaan kesan utama atau garis besar bahkan bayangan 

yang dimiliki oleh seseorang tentang sesuatu. Oleh karena itu citra atau image dapat 

dipertahankan, adapun indikator citra merek diantaranya citra merek yang lebih 

unggul, prestige, citra merek yang terpercaya. 
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 Menurut Hossain (2000) yakni persepsi konsumen (bagaimana mereka 

memandangnya) tentang suatu merek, yang tidak serupa dengan identitas merek. Pada 

saat ini persaingan semakin kompetitif, selain harga dan kualitas produk citra merek 

juga menjadi faktor penting yang dapat di jadikan sebagai senjata untuk memenangkan 

persaingan. Bukan sekedar logo, nama dan simbol melainkan sebuah karakter nilai 

yang di tawarkan melalui sebuah produk atau jasa kepada konsumen (Kertajaya, 

2004).  

 Menurut Sciffman dan Kanuk (2004) terdapat beberapa faktor pembentuk 

citra merek, yaitu kualitas dan mutu, dapat dipercaya dan diandalkan, kegunaan 

atau manfaat suatu produk, pelayanan untuk konsumen, besar kecil risiko yang 

mungkin dialami, persepsi harga, dan citra yang dimiliki oleh merek itu sendiri. 

Reputasi juga di jadikan sebagai tolak ukur seorang pelanggan melakukan penilaian 

terhadap sebuah produk yang akan di belinya (Brock dan Donald, 1997). Merek 

merupakan atribut yang memberikan manfaat non materiil, yaitu kepuasan 

emosional, terdiri dari variabel : mempertimbangkan merek sebelum membeli 

produk, memilih merk produk tertentu, hingga memilih produk yang terkenal. 

4. Atmosphere (Suasana) 

Atmosphere merupakan salah satu faktor penting yang dapat digunakan 

untuk menarik konsumen. Setiap suasana toko ataupun rumahmakan mempunyai 

tata letak fisik yang memudahkan atau menyulitkan pembeli untuk berputar-putar 

di dalamnya. Setiap rumah makan mempunyai penampilan yang harus membentuk 

suasana terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan yang dapat menarik 

konsumen untuk membeli. Penampilan rumah makan yang unik memposisikan 
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bahwa rumah makan tersebut merupakan rumah makan yang unik dalam benak 

konsumen.  

Menurut Berman dan Evans (2001), mendefenisikan atmosphere sebagai 

bentuk komunikasi kepada pelanggan melalui karakteristik fisik yang di bangun 

untuk membentuk suatu kesan tertentu pada benak konsumen. 

Sedangkan pengertian Store atmosphere menurut Lamb, dkk (2001) adalah 

suatu keseluruhan yang disampaikan oleh tata letak fisik, dekorasi dan lingkungan 

sekitarnya. Gilbert (2003) menjelaskan bahwa store atmosphere merupakan 

kombinasi dari pesan secara fisik yang telah direncanakan. Store atmosphere dapat 

digambarkan sebagai perubahan terhadap perencanaan lingkungan pembelian yang 

menghasilkan efek emosional khusus yang dapat menyebabkan konsumen 

melakukan tindakan pembelian.  

Berdasarkan beberapa defenisi di atas bahwa proses penciptaan atmosphere 

adalah kegiatan merancang lingkungan pembelian dalam suatu toko dengan 

menentukan karakteristik suatu tempat tersebut melalui pengaturan dan pemilihan 

fasilitas fisik atribut tempat dan aktivitas barang dagangan. 

5. Lokasi 

Bagi bisnis rumah makan, penentuan lokasi sangat penting bahkan mutla 

diperhitungkan melalui studi atau riset. Penentuan lokasi bisnis sangat penting dan 

menentukan bagi kesuksesan, bahkan menurut Triyono (2006), mengatakan bahwa 

tiga kunci bisnis rumah makan , yaitu pertama lokasi, kedua lokasi dan ketiga 

lokasi. Menurut Tjiptono (1996) pemilihan tempat lokasi memerlukan 

pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor berikut : 
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a. Akses, misalnya lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transportasi umum. 

b. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. 

c. Lalu lintas (traffics), di mana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, 

yaitu : 

1) Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar 

terjadinya impulse buying 

2) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan, 

misalnya terhadap pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran / ambulans. 

d. Tempat parkir yang luas dan aman. 

e. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha 

dikemudian hari. 

f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung usaha yang ditawarkan. 

g. Persaingan, yaitu lokasi pesaing. 

h. Peraturan Pemerintah. 

Menurut Triyono (2006), ada empat faktor yang mempengaruhi kepadatan 

pengunjung untuk membeli, yaitu: 

a. Kemudahan transportasi untuk mencapai lokasi 

Ada banyak bukti bahwa pebisnis ritel yang tidak memperhatikan aspek 

kemudahan untuk mencapai lokasi akan ditinggalkan oleh pelanggan. Kita bisa 

melihat bahwa hanya karena perubahan arus lalu lintas dari dua arah menjadi satu 

arah, jumlah pelanggan yang datang menjadi turun drastis. Di samping aspek 

kendaraan umum, kemudahan jalan (tidak berbelitbelit) menuju lokasi juga harus 
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diperhatikan. Bisa dibayangkan kalau lokasi ritel sama sekali asing dan orang 

jarang mengenal lokasi tersebut, tentu akan sulit untuk sampai di sana. Apabila 

penentuan lokasi kurang diperhatikan, di samping bisa membatalkan kunjungan 

pelanggan, juga akan menjadi masalah bagi kelangsungan pengiriman barang dari 

pemasok.  

Pemasok akan menghitung ulang aspek biaya, apabila lokasi terlalu sulit 

dijangkau (baik dengan kendaraan umum maupun dengan kendaraan pribadi). 

Kesulitan ini dapat menaikkan harga barang sehingga dapat menurunkan marginn 

pebisnis ritel. Oleh karena bisnis ritel sangat bergantung pada pelanggan dan 

pemasok. Kedua pihak ini harus selalu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi. 

b.  Kenyamanan dan keamanan parkir kendaraan 

Kendaraan (roda dua atau empat) merupakan bagian tak terpisahkan dari 

pelanggan, aspek kenyamanan dan keamanan parkir kendaraan di lokasi toko juga 

harus diperhatikan. 

c. Kelengkapan mal, plaza atau pusat perbelanjaan 

Konsep one stop shopping yang secara sederhana dapat diperhatikan 

“menyediakan segala kebutuhan pelanggan secara lengkap”, telah banyak dipenuhi 

oleh mal, plaza dan pusat-pusat perbelanjaan. Dengan kelengkapan ini, pelanggan 

akan sangat terbantu khususnya dalam hal kemudahan dan efisiensi berbelanja. 

d.  Daur hidup lokasi 

Daur hidup setiap lokasi dalam bentuk mal, plaza, atau pusat perbelanjaan 

sama seperti tahapan hidup manusia dan produk. Daur hidup lokasi secara 
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sederhana mempengaruhi daur hidup pada umumnya yang terdiri atas tahap-tahap 

lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, uzur dan mati. 

Kotler dan Armstrong (2002), menegaskan bahwa para pengecer hendaknya 

mempertimbangkan enam keputusan dalam membuat strategi pemasarannya, 

keputusan tersebut salah satunya adalah keputusan tempat. Lokasi pengecer 

merupakan kunci bagaimana kemampuannya menarik konsumen. Konsumen dapat 

memilih lokasi apakah di wilayah pusat bisnis, pusat perbelanjaan daerah, pusat 

perbelanjaan komunitas atau jalur-jalur perbelanjaan. Namun yang paling penting 

pengecer harus memutuskan bagi tokonya dengan mempertimbangkan lalu lintas, 

biaya sewa parkir dan masalah komunitas. 

6. Kualitas Pelayanan 

Pelanggan akan merasa puas jika mereka mendapatkan pelayanan yang 

maksimal dan sesuai harapan mereka. Pelanggan yang memiliki pengalaman baik 

dan merasakan pelayanan yang baik tentu akan merasa puas, dan pelanggan seperti 

itu mampu menjaga stabilitas pemasukan perusahaan setiap bulan nya, karena 

dengan terpenuhinya semua harapan pelanggan atas pelayanan yang di harapkan 

akan berpotensi untuk kembali lagi dan mencoba untuk melakukan pembelian yang 

berkelanjutan di waktu yang akan datang. 

Menurut Budiartya, Etty (2008) konsumen yang memperoleh kualitas 

layanan yang baik lebih merasakan kepuasan menikmati hidangan dibandingkan 

dengan konsumen yang menerima kualitas layanan yang buruk. Kualitas pelayanan 

terdiri dari: Rasa enak, Harga, Kemasan menarik, Kelengkapan bumbu, Porsi 
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cukup, Variasi rasa, Daya tahan, Aman dikonsumsi, Halal, Kemampuan pelayanan 

karyawan, Kebersihan, Empati kepada pengunjung, dan Lokasi. 

Kualitas pelayanan sering diartikan sebagai perbandingan antara layanan 

yang diharapkan dengan layanan yang diterima secara nyata. Layanan (service) 

adalah sebuah kegiatan, manfaat, atau kepuasan untuk diberikan yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler dan 

Amstrong, 2012). Kualitas pelayanan adalah ukuran dari seberapa baik tingkat 

pelayanan yang disampaikan sesuai dengan harapan pelanggan A. Parasuraman et 

al., 2001). 

Pelayanan yang berkualitas akan menghasilkan sebuah kepuasan yang 

tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kualitas pelayanan dapat diketahui 

dengan cara membandingkan persepsi dari pelanggan atas pelayanan yang mereka 

terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Menurut (A. 

Parasuraman et al. 2001) kulaitas pelayanan memiliki beberapa dimensi, 

diantaranya: 

a. Reliability 

Reliability adalaha konsistensi kerja dan keandalan kerja untuk 

memberikan pelayanan. 

b. Responsiveness 

Responsiveness adalah kesediaan untuk membantu pelanggan dan 

kesiapan untuk menyediakan pelayanan. 
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c. Assurance 

Assurance adalah pengetahuan dan keahlian serta kemampuan untuk 

menyampaikan pelayanan. 

d. Empathy 

Empathy adalah kepedulian dan perhatian kepada pelanggan. 

e. Tangibility 

Tangibility adalah fasilitas fisik, penampilan pekerja, peralatan yang 

digunakan untuk memberikan pelayanan, peralatan yang digunakan 

untuk menyampaikan pelayanan. 

D. Kerangka Pikir 

 Menurut Sugiyono (2014) Kerangka berfikir merupakan sintesa hubungan 

antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut , selanjutnya dianaisis 

secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar 

variabel yang diteliti.  

 Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah di jabarkan, mengatakan bahwa 

faktor yang membentuk loyalitas pelanggan diantaranya adalah kualitas produk, 

kualitas pelayanan, citra merek, harga, suasana, dan lokasi. Untuk menggambarkan 

secara detail dan lengkap serta tersistematis maka dapat di gambarkan model 

pemikiran dalam bentuk gambar 2.1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas Produk 

X1. Cita Rasa produk enak 

X2. Penyajian produk 

X3. Cita rasa yang sesuai dengan konsumen 

X4. Produk yang higenis 

X5. Banyak varian produk 

Kualitas Pelayanan 

X6. Penampilan karyawan yang rapi 

X7. Pelayanan yang ramah 

X8. Fasilitas (Meja, Kursi, dll) bersih 

X9. Kehandalan karyawan dalam memberi Informasi 

X10. Empati karyawan  

Citra Merek 

X11. Rumah makan terkenal 

X12. Reputasi yang positif 

X13. Mempunyai ciri khas yang berbeda 

X14. Nama produk yang di jual unik 

X15. Nama yang mudah untuk di ingat 

Harga 

X16. Harga produk yang di jual murah 

X17. Harga yang sebanding dengan kualitas yang di tawarkan 

X18.Daftar menu dan harga tersedia 

X19. Harga yang bersaing dengan produk pesaing 

Suasana 

X20. Tata Letak interior rapi 

X21. Tata Letak eksterior rapi 

X22. Suasana yang tenang 

X23. Fasilitas tersedia lengkap 

X24. Karakter ruangan yang nyaman 

X25. Dekorasi yang menarik 

Lokasi 

X26. Lokasi yang mudah di jangkau 

X27. Di lalui transportasi umum 

X28. Lingkungan sekitar bersih 

X29. Lokasi yang dapat di lihat dari tepi jalan 

X30. Tersedia nya tempat parkir yang luas 

F1. 

F2. 

F3. 

F4. 

F5. 
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