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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kegiatan penelitian terdahulu maka peneliti

mengemukakan beberapa landasan yang diambil dari jurnal dan penelitian 

terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini. Sebagai bahan perbandingan 

untuk penelitian tentang Pengaruh Kualitas layanan dan Citra merek 

terhadap Minat Beli Ulang diantaranya adalah Sari (2013) melakukan 

penenlitian “Pengaruh Kualitas layanan ,Reputasi Perusahaan,atribut 

Produk dan Cita rasa terhadap Minat beli ulang Konsumen Teh Botol 

Sosro (Studi kasus pada konsumen Pujasera Jl PB sudirman Jember)”. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

variabel kualitas layanan, reputasi perusahaan,atribut produk dan cita rasa 

berpengaruh terhadap minat beli ulang baik secara simultan dan parsial. 

Sementara cita rasa merupakan variabel  yang berpengaruh dominan 

terhadap minat beli ulang teh botol Sosro . 

Muzakki (2013) Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan, Lokasi, 

harga dan fasilitas Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen (Studi kasus 

pada Pencucian mobil Levi auto Semarang). Urutan secara Individu dar 

mang masing variabel Lokasi dengan koefisien regresi sebesar 0,315 lalu 

variabel Kualitas Pelayanan dengan Koefisien regresi sebesar 0,306 lalu
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variabel fasilitas dengan koefisien 0,289 kemudian variabel yang bepengaruh 

paling rendah adalah harga dengan koefisien regresi sebesar 0,209. Model 

persamaan ini memiliki nilai F hitung sebesar 21,956 dan dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel independen dlam penenlitian ini bepengaruh 

bersama sama terhadap variabel dependen yaitu minat beli ulang. 

  Penelitian selanjutnya Adi (2000) “Pengaruh pelayanan, fasilitas 

dan harga Terhadap Minat Beli Ulang Jasa Penginapan Hotel Surya Indah 

salatiga dengan hasil penenlitian :  

Jumlah sampel yang digunakan 100 sampel.Pada penenlitian ini 

dependent variabel adalah  Minat beli ulang jasa penginapan hotel salatiga 

(Y), dan independent variabel adalah Pelayanan hotel (X1), fasilitas hotel 

(X2) dan harga hotel (X3).Tehnik analisis menggunakan ananlisis regtesi 

linier berganda, hasil dari penenlitian ini bersifat stattistik deskripstif. 

Penelitian ini membuktikan bahwa variabel Pelayanan, fasilitas dan Harga 

berpengaruh positif terhadap Minat Beli Ulang. 

Selanjutnya penelitian ( Catra ,2012) tentang “Pengaruh Citra merek 

terhadap  Minat Beli Ulang Produk Wellborn pada Oulet Oraqle di bandar 

lampung”. Dengan hasil penelitian : 

Metode pengumpulan data untuk menguji hipotesis menggunakan 

kuisioner yang ditunjukkan kepada 100 konsumen produk wellborn. Alat 

analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dimensi citra merk 
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mempunyai hubungan yang kuat dengan minat beli ulang konsumen hal 

ini ditunjukkan dari hasil perhitungan sebesar R
2
 = 0,623  hal ini berarti 

sumbangan variabel X (citra merek) berperan dalam mempengaruhi 

variabel Y ( Minat Beli Ulang)  sebesar 62,3 % . dari hasil uji F didapat F 

hitung  55.636 yang menunjukkan  hasil lebih besar  dari F tabel yaitu 2,70 

Secara parsial pengujian dilakukan dengan uji t diketahui nilai t hitung 

pada variabel citra merek lebih besar dari t tabel. Hal ini berarti citra 

merek memiliki pengaruh yang posistif pada minat beli ulang produk 

Wellborn pada Distro Oraqle Dibandar lampung. 

Penelitian selanjutnya (Mendrika.,2017) dengan judul “Pengaruh 

Brand Image Terhadap Minat Beli Ulang Oriflame dengan hasil 

penelitian: 

Populasi dalalm  penenlitian ini adalah mahasiswi kampus 1 Universitas 

sanata darma yang sudah membeli dan menggunakan 

oriflame.Pengambilan sampel menggunakan tehnik nonprobability 

sampling. Data yang diperoleh dalam penenlitian ini dengan membagikan 

kuisioner 100 responden. Uji validitas dengan menggunakn korelasi Pmus 

Croduct Moment dan uji reabilitas menggunakan rumus Croncach alrpha. 

Tehnbik analisis data dalam penenlitian ini adalah analisi deskripstif.  Dari 

penenlitian ini dapat disimpulkan bahwa brand image berpengaruh positif 

terhadap minat beli ulang.  



14 
 

 
 

Penelitian terakhir (Edi,2015) dengan judul “Pengaruh pelayanan dan citra 

merek terhadap minat Beli ulang Jasa Transportasi (studi pada pelanggan 

taxi motor 86 di Sleman) dengan hasil penelitian : 

Penelitian ini termasuk penenlitian Survei. Populasi dalam penenlitian ini 

adalah seluruh pelanggan Taxi Motor 86 Di sleman. Tehnik yang 

digunakan dalam penenlitian ini adalah purposive sampling, dengan 

jumlah sampel yang digunakan 190 Orang. Tehnik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda.hasil penenelitian ini terdapat 

pengaruh positif  dan signifikan terhadap minat beli ulang jasa tranportasi 

taxi motor di sleman,terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek 

pada minat beli ulang jadsa transportasi taxi di sleman dan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kulaitas pelayanan dan citra merek 

terhadap minat beli ulang  jasa transpotasi Taxi di sleman. Dari hasil 

pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 76,792 dengan signifikansi 

0,000 lebih kecil dari 0,005. Hasil uji R
2
 diperoleh nilai sebesar 0,445. Hal 

ini menunjukkan bahwa Minat Beli Ulang dipengaruhi oleh variabel 

kualitas layanan dan Citra Merek sebesar 44,5 %, sedangkan sisanya 

sebesar 55,5 % dipengaruhi oleh faktir lain yang tidak termasuk dalam 

pnelitian ini. 
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B. Landasan Teori 

1.Minat Beli Ulang 

a. Pengertian Minat Pembelian Ulang 

Minat (Intention) merupakan pernyataan sikap mengenai bagaiman 

seseorang akan berperilaku dimasa yang akan datang (Soderlund dan 

Ohman,2003). Minat pembelian ulang merupakan suatu komitmen konsyumen 

yang terbentuk setelah konsumen melakukan pembelian suatru produk atau 

jasa. Komitmen ini timbul karena kesan positif konsumen terhadap suatu 

merek, dan konsumen merasa puas terhadap pembelian tersebut (Hicks et 

al,2005). 

Menurut Hellier et al (2003), minat beli ulang merupakan keputusan 

konsumen melakukan pembelian kembali suatu produk atau jasa berdasarkan 

apa yang telah diperoleh dari perusahaan yang sama, melakukan pengeluaran 

untuk memperoleh barang dan jasa tersebut dan ada kecenderungan dilakukan 

secara berkala. Akumulasi dari pengalaman dan pengetahuan konsumen 

terhadap suatu merek merupakan faktor yang dapat mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian kembali merek yang sama. 

b. Dimensi Minat Beli Ulang 

Pembelian Ulang adalah suatu ukuran penting kinerja. Sebagai contoh 

nilai dari sebuah kerjasama antara hotel dan pelanggannya diasumsikan 

berakar dari kontinuitasnya. Konstinuitasnya bagian dari keinginan untuk 

memperpanjang kerjasama atau persetujuan untuk kerja sama dalam sebuah  
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periode waktu yang terbatas maupun tidak terbatas. Ferdinand (2002) 

mengemukaan bahwa terdapat 4 indikator untuk mengukur minat beli ulang 

,yaitu: 

1) Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk.  

2) Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain.  

3) Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut, Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.  

4) Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

2.Citra Merek (Brand Image) 

a. Pengertian Citra 

  Citra dapat diukur melalui pendapat , kesan, tanggapan seseorang 

dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti apa yang ada dalam pikiran 

setiap individu mengenai suatu objek, bagaimana mereka memahami dan 

apa yang mereka sukai atau tidak dari objek tersebut. Dimana suatu citra 

terhadap satu objek sama bagi semua orang.  

  Definisi Citra menurut Kotler (2005:607) menyatakan: “ Image is 

the set beliefs, ideas, and impressions that a person hold regarding an
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 object. People’s attitude and actions towards an object are highly 

conditioned by that object’s image” 

(Citra adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap suatu objek sangat ditentukan oleh citranya). 

Sedangkan Citra menurut Assael (1987:162) adalah “ An image is 

total perception of the subject that is formed by processing information 

from various sources over time”. (Citra adalah keseluruhan persepsi dari 

suatu objek yang didapat melalui proses informasi dari berbagai sumber). 

Sedangkan menurut Aaker (1997:77) Citra adalah “ The total impression 

of what person or group of people think and object”. (Citra adalah 

keseluruhan kesan dari suatu objek yang ditangkap oleh kelompok atau 

individu mengenai suatu hal). 

Citra nerupakan hasil evaluasi dari diri seseorang berdasarkan 

pengertian dan pemahaman terhadap rangsangan yang telah diolah, 

diorganisasikan dan disimpan dalam benak konsumen. 

b. Pengertian Merek 

 Merek merupakan ciri-ciri produk yang penting dan dapat 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan pemasaran dari sebuah pemasaran. Pada 

hakekatnya merek mengidentifikasikan penjual atau pembuat. Merek dapat 

berupa nama, merek dagang, logo atau simbol lainnya. Agar dapat 

memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai pengertian merek ini 

maka penulis mengemukakan merek dari beberapa ahli. 
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David A.Aaker (1997:7) berpendapat bahwa merek (brand) : “ A 

brand is a distinguislang name/ or symbol (such as a logo, trademark or 

package design) intended to identify the goods of services of either one 

seller or a group of seller and differentiate those goods or services from 

those competitors”. 

Artinya merek yaitu nama atau lambang (termasuk logo, tanda 

merek atau pengepakan) yang akan memberikan suatu ciri dari barang dan 

jasa seseorang atau perusahaan untuk membedakan barang dan jasa 

mereka terhadap pesaing. 

Menurut American Marketing Association mendefinisikan merek 

(brand) sebagai berikut :” Merek adalah nama, istilah, tanda simbol, 

rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok 

penjual dan untuk membedakan dari produk pesaing”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu 

nama, lambang, desain atau gabungan dari semua termasuk kemasan dan 

pengepakan barang untuk membedakan produk barang dan jasa mereka 

dengan pesaing. 

1. Dimensi merek 

 Gary Hamel dan Ck Prahalan (Kertajaya, 2000:480) 

berpendapat bahwa brand merupakan banner yang dapat digunakan untuk 
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memayungi semua produk yang menggunakannya. Merek juga 

memberikan empat hal pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah brand 

(Kertajaya, 2000:484) yaitu 

1. Recognition yaitu tingkat dikenalnya sebuah merek oleh konsumen. 

Jika sebuah merek tidak dikenal, maka produk dengan merek tersebut 

harus di jual dengan mengandalkan harga yang murah. 

2. Reputation yaitu suatu tingkat atau status yang cukup tinggi bagi 

sebuah merek karena lebih terbukti memiliki trade-record yang baik 

3. Afinity yaitu suatu emotional relationship yang timbul antara sebuah 

merek dengan konsumennya. Sebuah produk dengan merek yang 

disukai konsumen akan lebih mudah di jual dan sebuah produk yang di 

persepsi memiliki kualitas yang tinggi akan mempunyai reputasi yang 

baik 

4. Brand Loyalty (loyalitas Merek ), seberapa jauh kesetiaan konsumen 

menggunakan produk dengan brand tertentu 

C.  Pengertian Citra merek (brand image) 

  Citra merek yaitu kepercayaan yang dimiliki konsumen terhadap 

suatu merek pada produk tertentu dan kepercayaan ini tercipta berkat 

strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan terhadap produk yang 

dihasilkannya. 

Menurut pendapat David A Aaker (1997:69) Citra merek (brand 

image) adalah: 
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“ Citra merek adalah bagaimana konsumen dan yang lainnya memahami 

atau menerima suatu merek”. Maksudnya yaitu citra merek merupakan 

persepsi yang ada di benak konsumen dan yang lainnya terhadap suatu 

merek. 

Kotler (2005:404) berpendapat bahwa citra merek(brand image) 

adalah“The set of  held about a particular brand  is known as the brand 

image”. Artinya Citra merek adalah sekumpulan nilai mengenai merek-

merek. 

Hermawan Kertajaya(2005:6) mengemukakan pendapatnya bahwa yang 

dimaksud dengan citra merek adalah sebagai berikut: “ Citra merek adalah 

gebyar dari seluruh asosiasi yang terkait pada suatu merek yang sudah ada 

di benak konsumen”. 

Dari konsep diatas maka dapat disimpulkan  bahwa citra merek 

merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara keseluruhan, 

kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tertentu dan bagaimana 

konsumen memandang suatu merek.  

1. Manfaat Citra Merek (Brand Image) 

  Dikenalnya suatu merek (brand recognition) berarti pelanggan 

mengingat merek tersebut, hal ini merupakan keuntungan besar jika 

terdapat banyak merek yang “ tidak berarti” di pasaran bahkan meskipun 

konsumen tidak dapat mengingat merek itu tanpa bantuan. Citra (image) 
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konsumen tentang merek adalah penting untuk strategi pemasaran 

perusahaan, suatu citra dapat di buat untuk beberapa manfaat yaitu: 

1.  Citra dapat di buat sebagai tujuan (goal) di dalam strategi 

pemasaran. 

2.  Citra dapat di pakai sebagai suatu dasar untuk bersaing dengan 

merek-merek  lain dari produk sejenis.     

3.  Citra merek juga dapat membantu memperbaharui penjualan 

suatu merek. 

4.  Citra merek dapat di pergunakan untuk mengevaluasi efektifitas 

dari strategi pemasaran. 

5.  Citra merek dapat di hasilkan dari faktor-faktor lain di luar 

usaha-usaha strategi pemasaran. 

3. Kualitas Pelayanan 

  Pengertian pelayanan konsumen adalah bentuk  pemberian layanan 

atau servis yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Persaingan 

yang semakin ketat sekarang  ini, dimana semakin banyak produsen yang 

terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi kepada 

pemenuhan kepuasan pelanggan sebagai tugas utama.Pelayanan kepada 

pelanggan merupakan salah satu unsur terpenting dalamkomunikasi 

pemasaran. Pelayanan kepada pelanggan bertujuan memelihara dan 
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meningkatkan  hubungan psikologis antara produsen dan pelanggan serta 

memantau barbagai keluhan pelanggan.  

  Schnaan berpendapat bahwa tujuan akhir dari suatu bisnis adalah 

mendapatkan keuntungan yang  maksimal bagi perusahaan serta 

menciptakan kepuasan kepada para pelanggan. Oleh karena itu, hal 

terpenting yang harus dilakukan adalah memberikan pelayanan yang 

berkualitas sesuai dengan harapan konsumen atau pelanggan, sehingga 

pada dasarnya, kunci keberhasilan perusahaan-perusahaan yang 

menyelenggarakan jasa terletak pada kemampuan pelayanan pelanggan 

yang dapat memenuhi dan menjawab segala kebutuhan dan permasalahan 

pelanggan setiap saat, di manapun dan dalam kondisi apapun secara cepat 

dan tepat. 

  Pelayanan berasal dari orang-orang, bukan dari perusahaan. Tanpa  

memberi nilai pada diri sendiri, tidak akan mempunyai arti apa-apa. 

Demikian halnya pada organisasi atau perusahaan yang secara esensial 

merupakan kumpulan orang-orang. Oleh karena itu, harga diri yang tinggi 

adalah unsur yang paling mendasar bagi keberhasilan organisasi yang 

menyediakan jasa pelayanan yang berkualitas. Kata kualitas memiliki 

banyak defenisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional 

hingga yang lebih strategis.  

  “Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan  pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 
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keinginan pelanggan” (Wykof dalam Arief, 2006.p118.). Menurut 

Rangkuti (2006) definisi “kualitas pelayanan adalah penyampaian jasa 

yang akan melebihi tingkat kepentingan pelanggan”. Menurut Tjiptono 

(2007), “kualitas pelayanan adalah upaya penyampaian jasa untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan”. 

  Tjiptono (2011) menyimpulkan bahwa citra kualitas layanan yang 

baik  bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa, 

melainkan berdasarkan sudut pandang atau persepsi konsumen. Hal ini 

disebabkan karena konsumenlah yang mengkonsumsi serta yang 

menikmati jasa layanan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan 

kualitas jasa. Persepsi konsumen tehadap kualitas jasa merupakan 

penilaian yang menyeluruh terhadap keunggulan suatu jasa layanan. Dari 

beberapa definisi mengenai kualitas pelayanan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah pemberian jasa kepada 

pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

1. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1988) menerangkan  

lima dimensi yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, 

yaitu : 

a. Tangibles (Bukti fisik),berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas  

layanan,peralatan /perlengkapan,sumber daya manusia dan materi 
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komunikasi perusahaan. Sebagai contoh kolam renang yang kotor dan 

keruh bakal dinilai jelek oleh pelanggan. Salon kecantikan yang berfokus 

melayani klien elit bakal berinvestasi pada dekorasi dan pencahayaan 

salon serta mempekerjakan para penata rambut yang rapi dan modis. 

b. Reliability (Kehandalan), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak pertama 

kali.Sebagai contoh, sebuah perusahaan barangkali memilih konsultan 

semat mata berdasar reputasi. Apabila konsultan tersebut mampu 

memberikan apa yang diinnginkan klien, klien tersebut bakal puas dan 

bakal memberiakn fee konsultasi. Namun bila konsultasi tersebut gagal 

mewujudkan apa yang diinginkan klien, fee konsultasi tidak akan dibayar 

penuh. 

c. Responsiveness (Daya tanggap), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka dengan segera. 

d. Assurance (jaminan) , berkenaan dengan 

pengetahuan,kemampuan,kesopanan parapegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.Sebagai 

Contoh , Bila anda hars menjalani Operi Ginjal, anda tentu saja ingin 

mendapat jaminan bahwa dokter yang menangani Anda benar benar 

Kompeten.
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e. Empathy (Empati) , berarti bahwa perusahaan memahami masalah para 

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

membeikan perhatian personal kepada pelanggan. 

2. Jenis-jenis Pelayanan 

Menurut Ma’ruf dalam buku “pemasaran ritel” (2006,p219-p220) jenis- 

jenis pelayanan terdiri dari : 

1. Customer service:  

a. Pramuniaga dan staf lain (sales promotion girl /seperti kasir dan 

SPG) yang terampil dengan cara pelayanan dan kesigapan 

membantu. 

b. Personal shopper, yaitu staf perusahaan ritel yang melayani 

pembeli melalui telepon dan menyiapkan barang pesanan yang 

nantinya tinggal diambil oleh pelanggan. 

2. Terkait fasilitas gerai: 

a. Jasa  delivery order.  

b. Gift certificates (voucher). 

c. Cara pembayaran dengan credit card atau debit card. 

d. Fasilitas tempat makan (food corner). 

e. Fasilitas kenyamanan dan keamanan  

Kualitas  pelayanan  yang  baik  sering  dikatakan  sebagai  salah  satu 

faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu bisnis maka tentu saja 
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kualitas pelayanan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah 

sebagai berikut (Simamora,2003,p180) : 

a. Pelayanan  istimewa  membuka  peluang  untuk  diversifikasi  produk  dan 

harga. Misalnya pelayanan dibedakan menurut kecepatan pelayanan yang 

diminta oleh pelanggan yaitu tarif yang lebih mahal dibebankan terhadap 

pelayanan yang membutuhkan penyelesaian yang paling cepat. 

b. Menciptakan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal tidak hanya 

potensial  untuk  penjualan  produk  yang  sudah  ada  tetapi  juga  untuk 

produk-produk baru  dari perusahaan. 

c. Pelanggan yang terpuaskan merupakan sumber informasi positif dari 

perusahaan dan produk-produk bagi pihak luar bahkan mereka dapat 

menjadi pembela bagi perusahaan khususnya dalam menangkal isu-isu 

negatif. 

d. Pelanggan  merupakan  sumber  informasi  bagi  perusahaan  dalam  hal 

intelijen pemasaran dan pengembangan pelayanan atau produk perusahaan 

pada umumnya. 

e. Kualitas yang baik berarti menghemat biaya-biaya seperti biaya untuk 

memperoleh pelanggan baru, untuk memperbaiki kesalahan. Jadi 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada melalui kualitas pelayanan 

yang memuaskan merupakan hal yang sangat penting. 
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Kerangka Pikir 

1. Pengaruh Kualitas layanan terhadap Minat Beli ulang 

Kualitas jasa merupakan sesuatu yang dipersepsikan oleh pelanggan. 

Pelanggan akan menilai atas kualitas jasa yang dirasakan berdasarkan apa 

yang mereka deskripsikan dalam benak mereka. Pelanggan akan beralih ke 

penyedia jasa lain yang lebih mampu memahami kebutuhan spesifik 

pelanggan dan akan memberikan layanan yang lebih baik.  

Ada 5 dimensi kualitas layanan menurut Pasuraman, zethmal dan Beey  

(2009;11) diantaranya adalah bukti fisik yaitu berfokus pada elemen elemen 

mempresenisitasikan oelayaan secara fisik. Keandalan yaitu kemampuan 

untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan dengan tepat. 

Ketanggapan yaitu kemauan untuk membantudan memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan informasi yang jelas. 

Jaminan yaitu kemampuan untuk melahirkan kepercyaan dan keyakinan 

pada diri pelanggan yang meliputi pengetahuan, kesopan santunan dan 

kekmapuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. Empati yaitu menenkankan pada 

perlakuan pelanggan , memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik serta 

memiliiki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Suatu perusahaan dalam mempertimbangkan penerapan kualitas layanan  

berhubungan bagaimana perusahaan tersebut memposisikan dalam
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memahami nilai dasar pelanggan yang tercermin dalam konsep kepuasan 

pelanggan yang kuat. Kualitas layanan yang sesuai dengan harapan 

pelanggan akan mendorong munculnya minat konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang pada perusahaan tersebut. 

2. Pengaruh Citra merek Terhadap Minat Beli Ulang 

Menurut Porter dan claycomb (2000) brand Image yang positif  tidak hanya 

meningkatkan kmampuan bersaing tetapi juga mendorong konsumen untuk 

membeli kembali.Merek sangat bernilai karena mampu mempengaruhi 

pilihan konsumen. Perkembangan pasar yang demikian pesat mendorong 

konsumen untuk lebih memperhatiikan citra merek dibandingkan 

karakteristik fisik suatu produk. Dipertegas oleh penelitian yang dilakukan 

(mendrika,2017) menunjukkan bahwa citra merek mempengaruhi minat beli 

ulang konsumen. 

3. Pengaruh Kualitas layanan dan Citra merek terhadap Minat Beli 

Ulang 

Kualitas layanan dan Citra merek yang positif membuat pelanggan melakukan 

pembelian ulang produk atau jasa yang digunakannya kepada orang lain. 

Terpenting diharapkan adalah mampu bertahan atau komit untuk tetap 

menggunakan produk atau jasa tersebut. Walaupun banyak tawaran dari suatu 

merek produk atau jasa melaui daya tarik komunikasi yang dilakukan.  

 Citra merupakan faktor yang mempengaruhi seorang konsumen dalam 

melakukan pembeliaan.  Jika citra baik, maka citra jadi pelindung sebaliknya,



29 
 

 

 jika citra yang negatif akan menimbulkan persaan konsumen yang tidak puas 

dan kecewa dengan pelayanan yang buruk sehingga tdak mau melakukan 

pembelian ulang. Dengan demikian jelas bahwa suatu citra merek , baik 

positif maupun negatif akan mempengaruhi minat beli ulang konsumen 

terhadap penyedia jasa. 

 Sementara hubungan antara kualitas layanan dengan minat beli ulang dapt 

dijelaskan bahwa semakin tinggi kualitas layanan maka pelanggan akan 

semakin puas, ditunjukkan dengan kesediaan pelanggan melakukan pembelian 

ulang,merekomendasikan kepada orang lain, (Purnomo Levina,2011). 

C. Model Penelitian 

Dalam upaya untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel yang akan 

diteliti maka dapat dijelaskan melalui skema kerangka pemikiran pada 

gambar sebagai berikut : 

 

          H1   

    

                                            H2 

                                      H3                                     

  

 

Gambar 2.1

Kualitas layanan 

(X1) 

Minat Beli Ulang  

(Y) 

 

(Y) 

Citra merek          

(X2) 
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  Berdasarkan  pada gambar  diatas, kerangka konsep pada penelitian 

ini ditujukan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel bebas 

Kualitas layanan (X₁) dan Citra merek (X₂) pada variabel terikat yaitu 

Minat beli Ulang (Y), yang nantinya akan di ukur dengan melihat 

bagaimana kedua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat 

D. Hipotesis 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

  Menurut hasil penenlitian yang dibuat oleh Sari (2013) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel kualitas 

layanan, reputasi perusahaan,atribut produk dan cita rasa berpengaruh 

terhadap minat beli ulang baik secara simultan dan parsial. Sementara cita 

rasa merupakan variabel  yang berpengaruh dominan terhadap minat beli 

ulang , dan penelitian yang dilakukan oleh (Edi,2015) mengatakan bahwa 

kualitas layanan dan citra merek terdapat pengaruh positif  dan signifikan 

terhadap minat beli .Sedangkan Mendrika.,2017) mengatakan bahwa  

brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang,



 
 

 

 

  Berdasarkan pada landasan dan teori dan kerangka berpikir yang 

telah dikemukakakn sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas layanan terhadap  

minat beli ulang pada cafe Deduren Singosari 

H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek terhadap minat 

beli ulang pada cafe Deduren Singosari 

H3 : Terdapat pengaruh Kualitas layanan dan citra merek secara simultan 

terhadap minat beli ulang pada cafe Deduren Singosari 

 

 


