
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain atau penelitian 

terdahulu dapat menjadi referensi bagi peneliti ini dan perbandingan dalam 

teori dan hasil dari penelitian tersebut. Adapun hasil penelitian terdahulu 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Keterangan Uraian 

1. 

Nama Peneliti Woro Mardikawati dan Naili Farida (2013) 

Judul Penelitian 

Pengaruh Nilai Pelanggan Dan Kualitas Layanan 

Terhadap Loyalitas Pelanggan, Melalui Kepuasan 

Pelanggan Pada Pelanggan Bus Efisiensi. 

(Studi Po Efisiensi Jurusan Yogyakarta-Cilacap) 

Metode Penelitian Structural Equation Modeling (SEM). 

 Hasil Penelitian 

Hasil pembahasannya menyimpulkan bahwa Kualitas 

layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan. Hasil ini membuktikan bahwa, semakin baik 

kualitas layanan yang diberikan PO Efisiensi terhadap 

produknya yakni bus patas efisiensi, maka semakin 

tinggi kepuasan pelanggan terhadap layanan bus 

efisiensi. Serta Kepuasan pelanggan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Hasil ini membuktikan bahwa, responden yang merasa 

puas ketika menggunakan jasa bus efisiensi, maka akan 

memberikan dasar hubungan jangka panjang bagi 

mereka terhadap perusahaan antara lain dilakukan 

pembelian ulang dan terciptanya kesetiaan terhadap 

bus efisiensi, lebih jauh lagi akan terjadi suatu 

rekomendasi yang menguntungkan bagi perusahaan. 

No. Keterangan Uraian 

2. Nama Peneliti Dwi Aryani dan Febrina Rosinta (2010) 

 Judul Penelitian 
Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan. 

 
Metode 

Peneletian 
Structural Equation Modeling (SEM). 
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No. Keterangan Uraian 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima dimensi 

pembentuk kualitas layanan (reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, dan tangibility) terbukti 

berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan. 

Dimensi terkuat dalam menjelaskan kualitas layanan 

berturut-turut adalah reliability. Selain itu, hasil 

penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang kuat dan 

positif antara variabel kualitas layanan KFC terhadap 

kepuasan pelanggan pada mahasiswa FISIP UI. Hal ini 

terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

sebesar 72,9% variabel kepuasan pelanggan dapat 

dijelaskan oleh variabel kualitas layanan, sedangkan 

sisanya sebesar 27,1% dipengaruhi oleh faktor lain di 

luar variabel kualitas layanan. 

3. 

Nama Peneliti Kartika Sukmawati (2011) 

Judul Penelitian 

Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, dan Kepuasan 

Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa 

Transportasi Kereta Api Eksekutif. 

Metode Penelitian 
Analisis Deskriptif, Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji 

Asumsi klasik, dan Structural Equation Model (SEM). 

Hasil Penelitian 

Kualitas pelayanan, harga, dan kepuasan pelanggan 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap loyalitas. 

Besar pengaruh tidak langsung kualitas layanan, dalam 

hal ini melalui kepuasan pelanggan sebesar 0.94. 

Variabel Kualitas layanan memiliki pengaruh langsung 

yang paling kuat terhadap loyalitas pelanggan. hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik 

tingkat kepuasan yang dirasakan, 

maka semakin baik pula tingkat loyalitas pelanggan. 

Persamaan dari ketiga penelitian terdahulu di atas yaitu, sama-

sama menggunakan kepuasan pelanggan sebagai variabel terikatnya, 

sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini terdapat variabel 

intervening atau variabel mediasi yaitu kepuasan pelanggan dan pada 

variabel terikatnya terdapat kepuasan pelanggan juga loyalitas pelanggan, 

dan hanya terdapat 1 variabel pada variabel bebasnya yaitu kualitas 

pelayanan. Serta pada penelitian terdahulu menggunakan metode 

penelitian Structural Equation Model (SEM) sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan metode penelitian Path Analysis. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Kualitas Pelayanan 

a. Definisi Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam 

usaha mencapai keunggulan bersaing. Untuk mencapai kualitas 

pelayanan yang diinginkan perusahaan melakukan pemenuhan 

kebutuhan pelanggan. Berikut ini menjelaskan pengertian pemenuhan 

kebutuhan pelanggan. Berikut ini menjelaskan pengertian dan hal-hal 

lainnya mengenai kualitas pelayanan yang diinginkan perusahaan 

melakukan pemenuhan kebutuhan pelanggan. Berikut ini, menjelaskan 

pengertian dan hal-hal lainnya mengenaikualitas pelayanan. 

Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, 

maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang 

diharapkan, maka kualitas jasa dianggap buruk  (Arief, 2007). 

 Sedangkan menurut Tjiptono (2005) mengungkapkan bahwa 

“Kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan”. Dengan demikian 

kualitas pelayanan yang diberikan ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan yang menggunakannya serta 

pemberian dan pelayanan dengan cara yang tepat. 
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Kualitas pelayanan menurut Nasution (2004)  terdiri dari tiga 

dimensi atau komponen utama yang terdiri dari :  

1) Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas 

output yang diterima oleh pelanggan. Bisa diperinci lagi menjadi : 

a) Search Quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan 

sebelum membeli, misalnya: harga dan barang.  

b) Experience Quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi 

pelanggan setelah membeli atau mengkonsumsi jasa atau 

produk. Contohnya ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, dan 

kearapihan hasil.  

c) Credence Quality, yaitu sesuatu yang sukar dievaluasi 

pelanggan, meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa.  

2) Functional Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan 

kualitas cara penyampaian suatu jasa. 

3) Corporate Image, yaitu yaitu profit, reputasi, citra umum, dan daya 

tarik khusus suatu perusahaan.  

Berdasarkan komponen-komponen tersebut dapat diketahui 

bahwa output jasa dan cara penyampaiannya merupakan faktor-faktor 

yang dipergunakan dalam memilih kualitas pelayanan, maka seringkali 

penentuan kualitas pelayanan menjadi sangat kompleks. Berbagai 

komponen tersebut, merupakan pembelian pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan terhadap kualitas yang terus berlangsung dan mulai sebelum 

pembelian sampai hasil yang diproses dari produk atau jasa yang telah 

dikonsumsi pelanggan. 
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b. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Dimensi atau indikator kualitas pelayanan dapat dipergunakan 

untuk mengukur kualitas pelayanan suatu perusahaan jasa. Mengukur 

kualitas pelayanan berarti mengevaluasi atau membandingkan kinerja 

suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu (Tjiptono, 2005). 

Terdapat lima dimensi atau indikator kualitas pelayanan 

menurut Lupiyoadi (2006), yaitu: 

1) Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud 

bahwa penampilan dan  kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata 

dan pelayanan yang diberikan.  

2) Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya.  

3) Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.  

4) Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan 

santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. 

Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, 

keamanan, kompetensi dan sopan santun.  
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5) Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan 

dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Sebagai contoh 

perusahaan harus mengetahui keinginan pelanggan secara spesifik 

dari bentuk fisik produk atau jasa sampai pendistribusian yang tepat.  

Untuk mendapatkan pelayanan yang bagus, kita tidak harus 

membutuhkan biaya yang mahal. Pelayanan membutuhkan komitmen dan 

keyakinan dari perusahaan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada 

konsumen. Semua karyawan yang berhubungan dengan konsumen, harus 

menganggap diri mereka sebagai duta dari perusahaan. Beberapa Kriteria 

yang mengikuti dasar penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan 

yaitu (Tjiptono dan Chandra, 2005) : 

1) Keandalan 

Merupakan konsistensi kinerja yang berarti bahwa perusahaan 

menyediakan pelayanan yang benar pada waktu yang tepat, dan 

juga berarti perusahaan menjunjung tinggi janjinya. 

2) Responsif 

Merupakan kesediaan dan kesiapan karyawan untuk memberikan 

pelayanan. 

3) Aksesibilitas 

Meliputi kemudahaan untuk dihubungi 

4) Kompetensi 

Berarti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan 

untuk melayani. 
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5) Kesopanan 

Meliputi rasa hormat, sopan dan keramahan karyawan 

6) Komunikasi  

Berarti membiarkan konsumen mendapat informasi yang 

dibutuhkan dan bersedia mendengarkan konsumen. 

7) Kredibilitas 

Meliputi kepercayaan, keyakinan, dan kejujuran. 

8) Keamanan 

Yaitu aman dari bahaya, risiko atau kerugian 

9) Empati 

Yaitu berusaha untuk mengerti kebutuhan dan keinginan konsumen 

10) Fisik 

Meliputi fasilitas, penampilan karyawan, dan peralatan yang 

digunakan untuk melayani konsumen. 

2. Kepuasan Pelanggan 

a. Definisi Kepuasan Pelanggan 

Pengertian Kata kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa 

Latin “satis” yang berarti cukup baik, memadai dan facio yang berarti 

melakukan atau membuat. 

Menurut Kotler dan Keller (2007) Kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja 

(hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Kepuasan 

adalah keadaan emosional, reaksi pasca pembelian pelanggan dapat berupa 

kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, kegembiraan atau kesenangan 

(Lovelockr & Lauren, 2005). 
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Sedangkan Menurut Zulian Yamit (2005) “Kepuasan konsumen 

merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya”. Dalam 

konsep kepuasan konsumen, terdapat dua elemen yang mempengaruhi 

yaitu harapan dan kinerja. 

Pada masa sekarang ini bukan suatu rahasia lagi bahwa 

sebenarnya konsumen adalah raja sebenarnya, oleh karena itu produsen 

yang memiliki prinsip holistic marketing sudah seharusnya 

memperhatikan semua yang menjadi hak-hak konsumen. Perilaku 

konsumen menentukan dalam proses pengambilan keputusan membeli 

yang tahapnya dimulai dari pengenalan masalah yaitu berupa desakan 

yang membangkitkan tindakan untuk memenuhi dan memuaskan 

kebutuhannya. Selanjutnya tahap mencari informasi tentang jasa yang 

dibutuhkan dan dilanjutkan pada tahap penyeleksian.  

Kepuasan konsumen dapat diciptakan melalui kualitas, 

pelayanan dan nilai. Kualitas mempunyai hubungan yang erat dengan 

kepuasan konsumen. Kualitas akan mendorong konsumen untuk 

menjalin hubungan yang erat dengan perusahaan. Dalam jangka 

panjang, ikatan ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

harapan dan kebutuhan konsumen. 

Kepuasan konsumen pada akhirnya akan menciptakan loyalitas 

konsumen kepada perusahaan yang memberikan kualitas yang 

memuaskan mereka. Pelayanan konsumen tidak hanya sekedar 

menjawab pertanyaan dan keluhan konsumen mengenai suatu produk 
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atau jasa yang tidak memuaskan mereka, namun lebih dari pemecahan 

yang timbul setelah pembelian. 

Dapat disimpulkan, kepuasan pelanggan merupakan suatu 

respon emosi seseorang terhadap suatu hal yang tengah dihadapinya. 

Emosi berarti menunjukkan perasaan suka atau tidak suka terhadap 

suatu hal. Kebutuhan dasar ini muncul karena adanya dorongan-

dorongan tertentu yang harus disalurkan. Rasa puas akan muncul jika 

dorongan tersebut dapat disalurkan dan begitu pula sebaliknya akan 

merasa tidak puas apabila dorongan-dorongan tersebut tidak dapat 

disalurkan. 

b. Indikator Kepuasan Konsumen : 

Tjiptono dan Gregorius (2012) mengungkapkan bahwa dalam 

mengevaluasi kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, 

pelanggan umumnya mengacu pada berbagai faktor atau dimensi. 

Faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap 

suatu produk antara lain meliputi:  

1) Kinerja (Performance) karakteristik operasi pokok dari produk inti 

(core product) yang dibeli, misalnya kecepatan, konsumen bahan 

bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan 

kenyamanan dalam mengemudi, dan sebagainya. 

2) Ciri – ciri keistimewaan tambahan (Features) yaitu karakteristik 

sekunder atau pelengkap. 

3) Keandalan (Reliability) yaitu kemungkinan kecil akan mengalami 

kerusakan atau gagal dipakai. 
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4) Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Specifications) 

yaitu sejauhmana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar – standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

5) Daya tahan (Durability) berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis 

maupun umur ekonomis penggunaan. 

6) Mudah Diperbaiki (Serviceability), meliputi kecepatan, kompetensi, 

kenyaman, mudah diperbaiki serta penanganan keluhan yang 

memuaskan. Pelayanan yang diberikan tidak hanya sebatas sebelum 

penjualan, tetapi juga selama proses penjualan hingga purna jual, yang 

mencakup pelayanan reparasi dan ketersediaan komponen yang 

dibutuhkan.  

7) Estetika (Aesthetics), yaitu daya tarik produk terhadap panca 

indera, misalnya bentuk fisik yang menarik, model/ desain, warna, 

dan sebagainya. 

8) Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality), yaitu citra dan 

reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. 

Menurut Tjiptono (2008), indikator dalam pembentukan 

kepuasan pelanggan yaitu: 

1) Kesesuaian Harapan 

Tingkat kesesuaian antara kinerja produk dan layanan yang 

diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan. 

2) Minat Berkunjung Kembali 

Pelanggan bersedia untuk berkunjung kembali dan melakukan 

pembelian ulang. 
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3) Berkata positif  

Pelanggan akan berkata positif tentang pelayanan dan produk yang 

dibeli dari perusahaan kepada orang lain. 

c. Tipe-Tipe Kepuasan Konsumen : 

Tjiptono dan Gregorius (2005) membedakan tiga tipe kepuasan dan 

dua tipe ketidakpuasan, yakni : 

1) Demanding customer satisfaction, Tipe ini merupakan tipe 

kepuasan yang aktif.Adanya emosi positif dari konsumen, yakni 

optimisme dan kepercayaan. 

2) Stable customer satisfaction, Konsumen dengan tipe ini memiliki 

tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang menuntut. Emosi positifnya 

terhadap penyedia jasa bercirikan steadiness dan trust dalam relasi 

yang terbina saat ini. Konsumen menginginkan segala sesuatunya 

tetap sama. 

3) Resigned customer satisfaction, Konsumen dalam tipe ini juga 

merasa puas. Namun, kepuasannya bukan disebabkan oleh 24 

pemenuhan harapan, namun lebih didasarkan pada kesan bahwa 

tidak realistis untuk berharap lebih. 

4) Stable customer dissatisfaction, Konsumen dalam tipe ini tidak 

puas terhadap kinerjanya, namun mereka cenderung tidak 

melakukan apa-apa. 

5) Demanding dissatisfaction, Tipe ini bercirikan tingkat aspirasi aktif 

dan perilaku menuntut. Pada tingkat emosi, ketidakpuasannya 

menimbulkan protes dan oposisi. 
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3. Loyalitas Pelanggan 

a. Defininisi Loyalitas Pelanggan 

Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan 

sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, 

tetapi timbul dari kesetiaan sendiri pada masa lalu. Usaha yang 

dilakukan untuk menciptakan kepuasan konsumen lebih cenderung 

mempengaruhi sikap konsumen. Sedangkan konsep loyalitas 

konsumen lebih menekankan kepada perilaku pembeliannya. 

Menurut Huriyati (2005), loyalitas pelanggan adalah komitmen 

yang kuat dari pelanggan untuk berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk atau jasa yang disukai secara konsisten di masa 

yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menimbulkan perilaku untuk berpindah. 

Menurut Griffin (2005), loyalitas adalah pembentukan sikap 

dan pola perilaku seorang konsumen terhadap pembelian dan 

penggunaan produk hasil dari pengalaman mereka sebelumnya. Disisi 

lain, menurut Supriyono (2007), loyalitas adalah kondisi dimana 

pelanggan mempunyai sikap yang positif terhadap suatu merek, 

mempunyai komitmen terhadap merek tersebut dan bermaksud 

meneruskan pembeliannya di masa mendatang. Sedangkan menurut 

Swastha (2009), definisi loyalitas pelanggan adalah kesetiaan 

konsumen untuk terus menggunakan produk yang sama dari suatu 

perusahaan. Loyalitas menggambarkan perilaku yang diharapkan 

sehubungan dengan produk atau jasa. 
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Loyalitas konsumen akan tinggi apabila suatu produk dinilai 

mampu member kepuasan tertinggi sehingga pelanggan enggan untuk 

beralih ke merek lain. Istilah loyalitas seringkali diperdengarkan oleh 

pakar pemasaran maupun praktisi bisnis. Loyalitas merupakan konsep 

yang tampak mudah dibicarakan dalam konteks sehari-hari, tetapi 

menjadi lebih sulit ketika dianalisis maknanya. Dalam banyak definisi 

Hasan (2008) menjelaskan loyalitas sebagai berikut: 

1) Sebagai konsep generic, loyalitas merek menunjukkan

kecenderungan konsumen untuk membeli sebuah merek tertentu

dengan tingkat konsistensinya tinggi.

2) Sebagai konsep perilaku, pembelian ulang kerap kali

dihubungkan dengan loyalitas merek (brand loyality).

Perbedaannya, bila loyalitas merek mencerminkan komitmen

psikologis terhadap merek tertentu, perilaku pembelian ulang

menyangkut pembelian merek yang sama secara berulang kali.

3) Pembelian ulang merupakan hasil dominasi berhasil membuat

produknya menjadi satu-satunya alternatif yang tersedia, yang

terus-menerus melakukan promosi untuk memikat dan membujuk

pelanggan membeli kembali merek yang sama.

Menurut Griffin (2005) bahwa loyalitas dapat didefinisikan 

perilaku membeli dimana menjelaskan pelanggan yang loyal adalah 

orang yang melakuakan pembelian berulang secara teratur, membeli 

antar lini produk atau jasa, mereferensikan kepada orang lain dan 

menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas pelanggan sebagai bagian dari kegiatan manusia yang selalu 

berubah sesuai dengan pengaruh lingkungan dan social dimana dia 

berada. Namun, perilaku konsumen yang diharapkan tetap terus ada 

bagi perusahaan adalah loyalitas. Loyalitas berarti pelanggan terus 

melakukan pembelian secara berulang atau berkala terhadap satu 

merek produk atau jasa tanpa beralih ke merek lainnya dengan 

menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan  

Setelah mengetahui dan memahami penjelasan atas definisi 

loyalitas pelanggan maka perlu untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. Menurut Vanessa (2007) terdapat 

lima factor yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan, yaitu: 

1) Kepuasan (Satisfaction). Kepuasan pelanggan merupakan 

pengukuran gap antara harapan pelanggan dengan kenyataan yang 

mereka terima atau yang dirasakan. 

2) Ikatan emosi (Emotional bonding). Konsumen dapat terpengaruh 

oleh sebuah merek yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga 

konsumen dapat diidentifikasikan dalam sebuah merek, karena 

sebuah merek dapat mencerminkan karakteristik konsumen 

tersebut. Ikatan yang tercipta dari sebuah merek ialah ketika 

konsumen merasakan ikatan yang kuat dengan konsumen lain 

yang menggunakan produk atau jasa yang sama.  
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3) Kepercayaan (Trust). Kemauan seseorang untuk mempercayakan 

perusahaan atau sebuah merek untuk melakukan atau 

menjalankan sebuah fungsi. 

4) Kemudahan (Choice reduction and habit). Konsumen akan 

merasa nyaman dengan sebuah kualitas produk dan merek ketika 

situasi mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan. 

Bagian dari loyalitas konsumen seperti pembelian produk secara 

teratur dapat didasari pada akumulasi pengalaman setiap saat.  

5) Pengalaman dengan perusahaan (History with company). Sebuah 

pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk perilaku. 

Ketika mendapatkan pelayanan yang baik dari perusahaan, maka akan 

mengulangi perilaku pada perusahaan tersebut. 

c. Manfaat Loyalitas Pelanggan 

Griffin (2005) mengemukakan manfaat-manfaat yang akan 

diperoleh perusahaan apabila memiliki konsumen yang loyal: 

1) Penjualan meningkat karena pelanggan membeli lebih banyak 

dari perusahaan 

2) Perusahaan memperkuat posisi dipasar bila para pelanggan 

membeli dari perusahaan bukan dari pesaing perusahaan. 

3) Biaya perusahaan menurun karena perusahaan tidak perlu 

mengeluarkan uang untuk memikat pelanggan secara berulang. 

Selain itu, konsumen yang merasa puas akan bercerita ke 

konsumen lain, dengan demikian bisa mengurangi kebutuhan 

perusahaan untuk memasang iklan atau melakukan promosi. 
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4) Perusahaan lebih terlindungi dari persaingan harga karena 

pelanggan yang loyal kecil kemungkinan terpikat diskon. 

5) Pelanggan yang puas cenderung mencoba lini produk perusahaan 

yang lain, dengan demikian membantu perusahaan mendapatkan 

pangsa pelanggan yang lebih besar. 

d. Indikator Loyalitas Pelanggan 

 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 indikator atau karakteristik 

dari loyalitas pelanggan: 

1) Melakukan pembelian ulang secara teratur (Makes regular repeat 

purchase). 

Konsumen melakukan pembelian secara continue pada suatu 

produk tertentu. 

2) Melakukan pembelian lini produk yang lainnya dari perusahaan 

(Purchases 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. 

3) Memberikan referensi pada orang lain (Refers others). 

Dimana konsumen melakukan komunikasi dari mulut ke mulut 

(word of mouth) berkenaan dengan produk atau jasa tersebut. 
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4) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing/ tidak 

mudah terpengaruh oleh bujukan pesaing (Demonstrates in 

immunity to the pull of the competition). 

Konsumen menolak untuk menggunakan produk atau jasa 

alternative yang ditawarkan oleh pesaing. 

e. Tingkatan Loyalitas Pelanggan 

Menurut Jill Griffin (2005) terdapat empat jenis loyalitas yang 

muncul bila keterikatan rendah dan tinggi diklasifikasi-silang dengan 

pola pembelian ulang, yang rendah dan tinggi. Adapun jenis-jenis 

loyalitas pelanggan yaitu : 

1) Tanpa Loyalitas 

Untuk berbagai alasan tertentu, ada beberapa pelanggan yang 

tidak mengembangkan loyalitas atau kesetiaan kepada suatu 

produk maupun jasa tertentu. Tingkat keterikatan yang rendah 

dengan tingkat pembelian ulang yang rendah menunjukkan 

absennya suatu kesetiaan. Pada dasarnya, suatu usaha harus 

menghindari kelompok no loyality ini untuk dijadikan target 

pasar, karena mereka tidak akan menjadi pelanggan yang setia. 

2) Loyalitas yang lemah (Inertia Loyality) 

Inertia loyality merupakan sebuah jenis loyalitas pelanggan yang 

dimana adanya keterikatan yang rendah dengan pembelian ulang 

yang tinggi. Pelanggan yang memiliki sikap ini biasanya membeli 

berdasarkan kebiasaan. Dasar yang digunakan untuk pembelian 

produk atau jasa disebabkan oleh faktor kemudahan situsional. 



26 
 

Kesetiaan semacam ini biasanya banyak terjadi terhadap produk 

atau jasa yang  sering dipakai. Contoh dari kesetiaan ini terlihat 

dari kegiatan pembelian bensin yang dilakukan konsumen di 

dekat daerah rumahnya dan sebagainya. Pembeli dengan loyalitas 

yang lemah rentan beralih ke produk pesaing yang dapat 

menunjukkan manfaat yang jelas. Meskipun demikian, 

perusahaan masih memiliki kemungkinan untuk mengubah jenis 

loyalitas ini ke dalam bentuk loyalitas yang lebih tinggi melalui 

pendekatan yang aktif ke pelanggan dan peningkatan nilai 

perbedaan positif yang diterima pelanggan atas produk maupun 

jasa yang ditawarkan kepadnya dibandingkan dengan yang 

ditawarkan para pesaing lain. Hal ini dapat dilakukan melalui 

peningkatan keramahan dalam pelayanan dan fasilitas yang 

diberikan kepada pelanggan. 

3) Loyalitas Tersembunyi (Laten Loyality) 

Jenis loyalitas tersembunyi merupakan sebuah kesetiaan atau 

keterikatan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian 

ulang yang rendah. Pelanggan yang mempunyai sikap laten loyality 

pembelian ulang juga didasarkan pada pengaruh faktor situasional 

daripada sikapnya. Sebagai contoh, seorang suami menyukai masakan 

Eropa, tetapi mempunyai istri yang kurang menyukai masakan Eropa. 

Maka suami tersebut hanya sesekali saja mengunjungi restoran Eropa 

dan lebih sering pergi ke restoran yang dimana masakan yang 

ditawarkan dapat dinikmati bersama. 
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4) Loyalitas Premium (Premium Loyalty) 

Loyalitas ini merupakan yang terjadi bilamana suatu tingkat 

keterikatan tinggi yang berjalan selaras dengan aktivitas pembelian 

kembali. Setiap perusahaan tentunya sangat mengharapkan kesetiaan 

jenis ini dari setiap usaha preference yang tinggi. Contoh jenis 

loyalty premium adalah rasa bangga yang muncul ketika konsumen 

menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dan dengan 

senang hati membagi pengetahuan dan merekomendasikannya 

kepada teman, keluarga maupun orang lain. 

Pelanggan yang loyal merupakan aset bagi suatu perusahaan, 

hal ini dapat dilihat berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Oleh 

karena itu, loyalitas konsumen merupakan aset vital bagi perusahaan 

serta sebagai suatu ukuran yang bisa diandalkan untuk memprediksi 

pertumbuhan dimasa yang akan datang bagi perusahaan. 

 

C. Kerangka Pikir Dan Hipotesis  

1. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian perlu dikemukakan apabila pada 

penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. 

Menurut Muhamad (2009) kerangka pikir adalah gambaran 

mengenai hubungan antar variabel dalam suau penelitian, yang diuraikan 

oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Sedangkan kerangka 

konseptual penelitian menurut Iskandar (2008) menjelaskan secara 

teoritis model konseptual variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana 

pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel 

penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. 
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Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan 

apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila 

penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, 

maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan 

argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk membuat kerangka 

konseptual yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas. 

b. Kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel yang akan diteliti, dan ada teori yang melandasi. 

c. Kerangka konseptual tersebut lebih selanjutnya perlu dinyatakan 

dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian yang akan dicari 

jawabannya mudah dipahami. 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir, maka dapat 

digambarkan dalam kerangka konseptual atau kerangka pikir : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

     H2 H3 

   H4                                             

                                                                

 H1 

 

 

Kepuasan 

Pelanggan (Z) 

Loyalitas 

Pelanggan (Y) 

Kualitas 

Pelayanan (X) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan atau suatu kesimpulan awal dan 

masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya setelah 

data dapat diperoleh. 

a) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

 Ada berbagai penelitian kualitas pelayanan mempengaruhi positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Menurut Laksmono dan 

Khomariyah (2007) pada Pelanggan Hotel Majapahit Surabaya 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan secara langsung. Saputro (2010) pada Pelanggan 

PT. Nusantara Sakti Demak menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 Kurniasih (2012) pada Bengkel Ahass 0002-Astra Motor Siliwangi 

Semarang kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Atas dasar pemikiran tersebut 

dapat dirumuskan hipotesis.  

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan Buana Travel. 

b) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

Ada berbagai penelitian kualitas pelayanan mempengaruhi 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Menurut 

Paramarta (2009) pada Pelanggan Di Pizza Hut Gatot Subroto 

Denpasar menunjukkan hasil bahwa Secara simultan dimensi kualitas 
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pelayanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. Ardhana (2010) pada Pada Bengkel Caesar Semarang 

menunjukkan bahwakualitas pelayanan secara parsial berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan. 

Normasari, Kumadji, dan Kusumawati (2013) pada Tamu 

Pelanggan yang Menginap di Hotel Pelangi Malang juga 

menunjukkan hasil bawa kualitas pelayanan secara langsung memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan.Atas dasar 

pemikiran tersebut dapat dirumuskan hipotesis:  

H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pelanggan Buana Travel 

c) Pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan 

 Ada berbagai penelitian kepuasan mempengaruhi positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan.Lukman, Azis dan Maria 

(2015) pada bisnis Franchise Pizza Hut Cabang Simpang Lima 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikanantara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Ervi (2015) 

pada bisnis retail Sambi Swalayan Ringinrejo Kedirimenunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

 Febri (2012) pada jasa bengkel Mobil RapiGlass Autocare 

Semarang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Atas dasar pemikiran tersebut dapat dirumuskan hipotesis:  
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H3 : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan Buana Travel. 

d) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan. 

Ada berbagai penelitian kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Menurut 

Mardikawati dan Farida (2013)  pada pelanggan Bus Efisiensi jurusan 

Yogyakarta-Cilacap menunjukkan bahwa Kualitas layanan 

berpengaruh secara positif terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan. 

Aryani dan Rosinta (2010) pada mahasiswa sarjana reguler dan 

diploma FISIP UI yang telah makan di KFC minimal 3 kali pada 

tahun 2009 menunjukkan hasil bahwa kualitas layanan berpengaruh 

secara positif terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan. Atas dasar pemikiran tersebut dapat dirumuskan hipotesis:  

H4: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan Buana Travel. 


