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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada 

tabel 2.1 sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N0 Topik Variabel Metode 

Analisis  

Hasil 

1.  Pengaruh 

kualitas layanan 

dan harga 

terhadap 

kepuasan dan 

loyalitas 

pelanggan  

studi pada 

pelanggan 

medin 

beauty(Yohana 

Putri 2014) 

Variabel 

bebas:Kualitas 

Layanan dan 

Harga 

 

Variabel Terikat : 

Kepuasan dan 

Loyalitas  

Analisis 

Path  

bahwa variabel kualitas 

layanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kepuasan, harga berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan dan 

kepuasan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

loyalitas, studi pada Medin 

Beauty Pandaan. Ketika 

pelanggan dapat merasakan 

kualitas layanan Medin 

Beauty dengan baik dan 

harga yang kompetitif maka 

konsumen akan merasa puas 

dan secara tidak langsung 

akan menjadi pelanggan yang 

loyal 

2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  
 

Pengaruh 

kualitas layanan 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

klinik 

kecantikan 

Profira di 

Surabaya  

(Nurmalasari 

2013) 

Pengaruh 

Kualitas 

Pelayanan, 

Varaibe bebas: 

Kualitas Pelayanan  

Variabel terikat : 

Kepuasan 

Pelanggan 

 

 

 

 

 

Variabe bebas : 

Kualitas Pelayanan, 

kepercayaan dan 

kepuasan  

Analisis 

regresi 

Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Rrgresi 

Berganda  

Bahwa ada pengaruh positif 

dan signifikan antara kualitas 

layanan terhadap Kepuasan 

pelanggan  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan 
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N0 Topik Variabel Metode 

Analisis  

Hasil 

Kepercayaan 

Dan Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan Pada 

Jasa Kecantikan 

Rin Salon Di 

Kota Padang 

(Wahyuni,Steva

n dan 

Dahen.2017) 

 

Variabel terikat : 

Loyalitas 

Pelanggan 

 

 

 

 

 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

3. Kepercayaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

 

 

4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan Di 

Klinik 

Kecantikan 

Rumah Cantik 

Alamanda 

Krian(Apriiani 

dan 

Edawar2014) 

 

a. Variabel bebas: 

Kualitas 

layanan  

b. Variabel 

terikat: 

Loyalitas 

pelanggan 

 

 

 

 
 

analisis 

Linier 

Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menunjukkan bahwa 

Dimensi Kualitas 

Pelayanan Berpengaruh 

Positif terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Pada Rumah Cantik 

Almanda Krian. 

3 
 

5.  

AnalisisPengar

uh Kualitas 

Produk, 

Kualitas  

Layanan, dan 

Citra Merek 

terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

melalui 

Kepuasan 

Pelanggan 

sebagai 

Variabel 

 

 

a. Variabel bebas: 

Kualitas 

pelayanan, 

Kualitas 

produk, dan 

citra merek 

b. Variabel 

terikat: 

Loyalitas dan 

kepuasan 

pelanggan 

 

Analisis 

regresi 

Berganda 

dengan 

Mediasi 

 

 

 

 

 

Menunjukkan bahwa 

kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Klinik 

Kecantikan Cosmedic. 

Pengaruh tersebut 

menandakan bahwa semakin 

tinggi kepuasan pelanggan 

Klinik KecantikanCosmedic., 

maka semakin tinggi pula 

loyalitas pelanggan. 

 Intervening 

(Studi pada 

Klinik 
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N0 Topik Variabel Metode 

Analisis  

Hasil 

Kecantikan 

Cosmedic 

Semarang. 

Dennisa dan 

Santoso, 2016 ) 

Dari penelitian pertama, kedua ketiga dan keempat terdapat 

perbedaan analisis dalam mengetahui pengaruh kualitas layanan, kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dan perbedaan objek penelitiannnya 

serta variabel yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian pertama 

analisis yang digunakan merupakan teknik analisis regresi berganda 

mediasi,penelitian kedua menggunakan alat analisis Hierarchical 

regression analysis, peneliti ketiga menggunakan analisis jalur ( Path 

analysis ) sedangkan peneliti keempat menggunakan analisis regresi dengan 

mediasi. 

Persamaan dari ketiga penelitian di atas terlihat pada penelitian 

kedua dan ketiga yang menggunakan teknik analisis regresi Berganda 

dengan Mediasi.Kemudian persamaan lainnya terletak pada tujuan 

penelitian yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. 
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B. Kajian Pustaka 

 

1. Loyalitas Pelanggan 

a. Pengertian Loyalitas pelanggan 

Loyalitas atau kesetiaan didefinisikan sebagai komitmen yang 

dipegang kuat untuk membeli ulang atau berlangganan lagi produk atau 

jasa tertentu di masa depan  (Kotler dan Keller, 2007). Loyalitas pelanggan 

akan menjadi kunci sukses, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi 

keunggulan bersaing secara berkelanjutan, meskipun ada pengaruh situasi 

dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan perubahan perilaku 

untuk berpindah. 

Meskipun pengaruh situasi dan usaha - usaha pemasaran 

mempunyai potensi untuk menimbulkan perilaku untuk berpindah. 

Pelanggan yang loyal karena puas dan ingin meneruskan hubungan 

pembelian merupakan ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah produk 

atau jasa. 

Pelanggan yang loyal pada umumnya akan melakukan pembelian 

merek/ Jasa tersebut walaupun dihadapkan pada banyak alternatif merek 

produk dan jasa pesaing yang menawarkan karakteristik produk dan jasa 

yang lebih unggul dipandang dari berbagai sudutnya( Durianto 2001). 

Dipandang dari berbagai sudut atributnya, bila banyak pelanggan dari 

suatu merek masuk dalam kategori ini, berarti mereka tersebut memiliki 

ekuitas merek yang kuat. Ekuitas merek adalah seperangkat harta dan 

hutang merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, yang 
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mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah 

produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. 

Loyalitas merupakan kesetiaan customer terhadap penyedia jasa 

yang telah memberikan pelayanan kepadanya.Menurut Vanessa (2007:72) 

loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu : 

1) Satisfaction (kepuasan) 

Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara harapan sebelum 

melakukan pembelian dengan kinerja yang dirasakan. 

2) Emotional bonding (ikatan emosi) 

Dimana 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 

3) Trust (kepercayaan) 

Kemauan seseorang untuk mempercayakan perusahaan atau sebuah 

merek untuk melakukan tau menjalankan sebuah fungsi. 

4) Choice reduction and habit (kemudahan) 

Jika konsumen akan merasa nyaman dengan sebuah merek kerika 

situasi mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan. Bagian 

dari loyalitas konsumen seperti pembelian produk secara teratur dapat 

didasari pada akumulasi pengalaman setiap saat. 
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5) History with company (pengalaman dengan perusahaan) 

Sebuah pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk 

perilaku. Ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik dari 

perusahaan, maka kita akan mengulangi perilaku kita pada perusahaan 

tersebut. 

Kelima faktor di atas, dapat membentuk loyalitas pelanggan 

yang didasari perspektif sikap dan perilaku. Loyalitas pelanggan yang 

didasari perspektif sikap dipengaruhi oleh ketiga faktor pertama, 

sedangkan loyalitas yang didasari perspektif perilaku dipengaruhi oleh 

kedua hal lainnya.Menurut Zeithaml (1996) tujuan akhir keberhasilan 

perusahaan menjalin hubungan relasi dengan pelanggannya adalah 

untuk membentuk loyalitas yang kuat, dimensi dari loyalitas pelanggan 

ada 3 yaitu: 

1) Say positive things, adalah mengatakan hal yang positif tentang 

produk/jasa yang telah dikonsumsi, dalam hal ini yang 

dihasilkan selalu berkualitas, bermutu tinggi dengan SDM yang 

kompeten, bersertifikat dan kepercayaan. 

2) Recommend friend, adalah merekomendasi produk yang telah 

dikonsumsi kepada orang lain, dalam hal ini selalu mengajak 

orang lain untuk membeli. 

3) Continue purchasing, adalah pembelian yang dilakukan secara 

terus menerus terhadap produk yang telah dikonsumsi, artinya 
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tidak berpindah ke lain hati dan selalu melakukan pembelian 

berulang-berulang.  

b. Karakteristik Loyalitas pelanggan 

Loyalitas pelanggan merupakan ukuran yang dapat diandalkan 

untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan loyalitas pelanggan juga 

dapat didefinisikan berdasarkan perilaku pembelian yang konsisten (Griffin, 

2005). Berikut ini ada empat karakteristik loyalitas yang perlu diperhatikan 

yaitu:  

1) Melakukan pembelian ulang secara teratur  

Pelanggan yang loyal adalah mereka yang melakukan 

pembelian barang ataupun jasa secara teratur bahkan mereka 

akantetap membeli meskipun harganya mengalami kenaikan. 

2) Membeli antarlini produk dan jasa 

Pelanggan yang loyal bukan hanya membeli satu 

jenisproduk atau jasa saja dari sebuah perusahaan , melainkan 

merekajuga membeli produk ataupun jasa tambahan yang 

disediakan oleh perusahaan tersebut. 

3) Mereferensikan kepada orang lain.  

Pelanggan yang loyal selalu ingin mereferensikan suatu 

produk atau jasa yang digunakannya kepada orang lain, baik kepada 

teman maupun saudara. Mereka selalu berusaha mempengaruhi 

orang lain untuk menggunakan produk atau jasa yang sama dengan 
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selalu menceritakan kelebihan produk atau jasa yang dia gunakan 

sampai orang tersebut mencoba menggunakannya. 

4) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing.  

Para pelanggan yang loyal selalu menolak apabila ditawari 

produk atau jasa dari perusahaan lain (pesaing). Mereka sudah 

memiliki kecintaan tersendiri terhadap produk atau jasa yang 

telahdigunakan.Pelanggan yang loyal merupakan aset bagi 

perusahaan, hal ini dapat dilihat berdasarkan karateristik yang 

dimilikinya.  

2. Kualitas Pelayanan 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses,lingkungan yang memenuhi melebihi 

harapan . Menurut Fandy Tjiptono, 2008 : 51Kualitas pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan 

harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. 

Menurut Ratminto dan Atik 2005 , tolak ukur keberhasilan 

pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Sedangkan 

tingkat kepuasan penerima layanan ini akan dapat diperoleh apabila seorang 

penerima layanan tersebut mendapatkan jenis pelayanan sesuai dengan yang 

mereka harapkan dan butuhkan. Dengan demikian maka kebutuhan 

penerima layanan harus sebisa mungkin dipenuhi agar diperoleh kepuasan. 

b. Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan 
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Menurut paasuraman Zeithaml dan Bitner (1996)melakukan 

penelitian khusus terhadap beberapa jenis pelayanan, mengidentifikasi 

sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan, yaitu : (1) 

reliabilitas, (2) responsivitas atau daya tangkap, (3) kompetensi, (4) akses, 

(5) kesopanan (courtesy), (6) komunikasi (7) kredibilitas, (8) keamanan, (9) 

kemampuan memahami pelanggan, (10) Bukti Fisik ( tangibles). 

Namun dalam perkembangan selanjutnya Parasuraman et al.,dalam 

Zeithaml dan Bitner (1998) sampai pada kesimpulan bahwa kesepuluh 

dimensi kualitas pelayanan di atas dirangkumkan menjadi lima dimensi 

pokok yang terdiri dari Kompetensi, Kesopanan, Kredibilitas dan keamanan 

dijadikan satu sub menjadi jaminan (assurance). Sedangkan akses, 

Komunikasi, dan Kemampuan memahami pelagrasikan menjadi akses 

komunikasi dan kemapuan meahami pelanggan diitergrasikan menjadi 

empati (emphaty). Penjelasan kelima dimensi untuk menilai kualitas 

pelayanan yang dikemukakan oleh Pasuraman et,al . adalah : 

1) Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan 

pegawai dan sarana komunikasi. Tangibles banyak digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam rangka 

untuk meningkatkan imagenya, memberikan kelancaran kualitas 

kepada para pelanggannya. 

2) Keandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan 

yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Dalam 

pengertian yang lebih luas reliability dapat diartikan bahwa 
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perusahaan menyampaikan janji-janjinya mengenai penyampaian 

jasa, prosedur pelayanan, pemecahan masalah dan penentuan harga. 

Para pelanggan biasanya ingin sekali melakukan kerja sama dengan 

perusahaan yang bisa memenuhi janji-janjinya terutama mengenai 

sesuatu yang berhubungan dengan jasa. 

3) Daya Tanggap ( responsiveness ), yaitu keinginan para staff untuk 

membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap. 

Dimensi ini menekankan pada perhatian penuh dan kecepatan 

dalam  melakukan hubungan dengan para pelanggan baik itu 

permintaan,pertanyaan,keluhan dan masalah-masalah. 

4) Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko 

atau keragu-raguan. Merupakan dimensi terpenting dari suatu pelayanan 

dimana para pelanggan harus bebas dari bahaya resiko yang tinggi atau 

bebas dari keragu-raguan dan ketidakpastian. 

5) Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan 

para pelanggan. Hal terpenting dari empati dalah cara penyampaian 

baik secara personal maupun biasa. Para pelanggan dianggap sebagai 

orang yang penting dan khusus. 

3. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian Kepuasan pelanggan 
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Persaingan yang sangat ketat, dengan semakin banyak produsen 

yangterlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

menyebabkan setiap perusahaan harus mampu menempatkan orientasi 

padakepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin dari 

semakin banyaknya perusahaan yang menyertakan komitmen terhadap 

kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama mereka. 

Karena kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah 

memberikan nilai dan kepuasan pelanggan melalui penyampaian 

produk atau jasa berkualitas dengan harga bersaing. Kepuasan 

Pelanggan dapat ditunjukkan melalui sikap pelanggan pada 

pembelian.Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara kinerja hasil produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan (Kotler 2007).  

Kepuasan merupakan tigkat perasaan seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja produknya atau jasa yang diterima dan 

diharapkan. Pada dasarnya kepuasan dan ketidak puasan pelanggan atas 

produk dan jasa akan berpengaruh pada pola prilaku selanjutnya. Hal ini 

ditunjukkan pelanggan setelah terjadinya pada proses pembelian. 

Kepuasan dan ketidakpuasan konsuman akan suatu produk atau 

produk sebagai akibat dari suatu proses penjualan memberikan dampak 

tersendiri kepada perilaku konsuman terhadap produk tersebut. 

Bagaimana perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian kembali, 

bagaimana pelanggan dalam mengekspresikan produk yang dipakainya dan 
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produk yang diperolehnya dan perilaku lain yang menggambarkan reaksi 

pelanggan atas produk dan Jasa yang telah dirasakan. 

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Pelayanan 

 menurut Sugiarto dalam Lupiyoadi (2006: 42) “dapat 

menciptakan loyalitas pelanggan yang semakin melekat erat dan 

pelanggan tidak berpaling pada perusahaan lain”. Ikatan emosional 

tersebut merupakan wujud dari loyalitas yang ditunjukan 

konsumen kepada perusahaan sebagai bukti atas kepuasan atas 

kinerja produk yang diterimanya. Penjual atau produsen jasa perlu 

menguasai unsur-unsur : 

c. Faktor untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan 

Menurut Lupiyoadi (2007) dalam menentukan tingkat 

kepuasan pelanggan terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan yaitu: 

1) Kualitas Produk 

Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

 

 

 

2) Kualitas pelayanan 
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Terutama untuk industri jasa. Pelanggan akan merasa 

puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau 

yang sesuai dengan yang diharapkan. 

3) Emosional 

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan 

keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila 

menggunakan merek tertentu cenderung mempunyai tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan 

karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial atau self-esteem 

yang membuat pelanggan menjadi puas terhadap merek 

tertentu. 

4) Harga 

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai 

lebih tinggi kepada konsumennya. 

5) Biaya 

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa itu. 

 

 

c. Indikator kepuasan pelanggan 
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Menurut Kotler (2007). Indikator yang digunakan untuk 

variabel kepuasan pelanggan  yaitu :  

1) Perasaan senang pada keseluruhan produk atau jasa.  

Pelanggan akan merasakan nyaman dan senang apabila 

pelanggan puas dengan apa yang diberikan oleh perusahaan, dari 

layanan yang diberikan sampai fasilitas yang diberikan oleh 

pihak perusahaan, untuk perusahaan yang mempunyai banyak 

lini produk atau jasa. Pelanggan akan rela mengkonsumsi semua 

lini yang ada diperusahaan tersebut. 

2) Kesesuaian layanan dengan ekspektasi 

 Produsen yang baik akan menjelaskan secara detail 

tentang layanan apa yang diberikan kepadapellanggan 

sehingga tidak akan ada kesalah pahaman antara produsen 

dan pelanggan dan juga pelanggan yang puas atau tidak 

puas akan merasakan layanan yang diberikan sudah 

terealisasikan atau hanya wacana saja. 

3) Harapan pelanggan yang terlampaui  

 Kebutuhan dan keinginan pelanggan mempunyai 

banyak karakteristik, sebagai produsen diharapkan 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya, 

agar mempunyai pelanggan yang banyak maka produsen 

diharuskan merealisasikan harapan pelanggan atau bisa 
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juga harapan yang dimiliki pelanggan terlampau jauh maka 

pelanggan akan merasa sangat puas. 

C. Kerangka pikir 

 

Kerangka pikir digunakan untuk mengetahui pengaruh Kualitas 

dan kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan di Natasha Skin 

Care Malang. Kerangka Pikir Penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 

 

 

 

 

  

Gambar : 2.1 

Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan kerangka pikir di atas menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya akan 

mempengaruhi kualitas pelayanannya. Jika kepuasan dari pelanggan tinggi 

maka akan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Begitu pula jika kualitas 

pelayanan yang baik dari perusahaan akan dapat menimbulkan sikap loyal 

dari pelanggannya. Pelanggan akan loyal terhadap perusahaan jika 

pelanggan merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

sehingga akan muncul sifat loyal dari pelanggan. 

 

 

Kualitas 

Layanan 

(X) 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Z) 

Loyalitas 

Pelangga

n(y) 
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D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang 

dikemukakan dalam perumusan masalah. Dari penjabaran tentang kualitas 

pelayanan, loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan di atas maka 

hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut : 

Kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan, akan 

menciptakan kepuasan bagi para pelangganya. Setelah pelanggan merasa 

puas dengan produk atau jasa yang diterimanya, pelanggan akan 

membandingkan pelayanan yang diberikan. Apabila pelanggan merasa 

benar-benar puas, mereka akan membeli ulang serta memberirekomendasi 

kepada orang lain untuk membeli di tempat yang sama. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dennisa dan Santoso 

(2016) menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas layanan yang diberikan 

Klinik Kecantikan , maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. 

Sebaliknya semakin rendah kualitas layanan yang diberikan, maka semakin 

rendah pula kepuasan pelanganSedangkan Menurut Wahyuni,Stevan dan 

Dahen.(2017) menyatakan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan pelanggandan  Menurut Yohana 

Putri.(2017) kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan,dan menurut Nurmalasari (2013) menyatakan bahwa Bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan antara kualitas layanan terhadap Kepuasan 

pelanggan  
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat di hipotesiskan seperti berikut 

: 

H1 :  Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan Signifikan 

terhadap kepuasan Pelanggan 

Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa 

manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dengan konsumen 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas konsumen, dan membentuk suatu rekomendasi yang 

menguntungkan perusahaan (Tjiptono dan Chandra 2005). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Panjaitan (2016) 

Menyatakan bahwa   variabel  kepuasan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan, kemudain menurut Yohana 

Putri.(2017) dengan hasil bahwakepuasan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas Berdasarkan uraian diatas maka dapat di 

hipotesiskan seperti berikut : 

H2 : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap 

loyalitas Pelanggan.  

Kualitas layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan akan mampu 

membuat pelanggan menjadikan dirinya menjadi loyal terhadap suatu 

barang / Jasa. Seberapa baik kualitas yang diberikan kepada pelanggan, 

pelanggan akan mampu menilainya.  

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Andrianto(2014) sedangkan 

menurut menyatakan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang 

diberikan perusahaan akan semakin meningkatkan Loyalitas konsumen 
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pada perusahaan tersebut.sedangkan menurut Wahyuni,Stevan dan 

Dahen.(2017) menyatakan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.dan menurut Aryanti(2017) 

hasil penelitiannya menunjukkan Secara umum hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan pada Salon Seven O’three Hair Studio & Day Spa Bontang. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di hipotesiskan seperti berikut 

: 

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan Signifikan terhadap 

loyalitas Pelanggan. 

Kepuasan pelanggan memiliki peran yang sangat besar dalam 

memediasi hubungan kualitas layanan dengan loyalitas. Penelitian yang 

dilakukan Dennisa dan Santoso (2016) menemukan bahwa Kualitas Pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Pengaruh 

tersebut menandakan bahwa semakin tinggi kepuasan pelanggan, maka 

semakin tinggi pula loyalitas pelanggan menyatakana bahwa Sebaliknya 

semakin rendah kepuasan pelanggan, maka semakin rendah pula loyalitas 

pelanggan.Berdasarkan uraian diatas maka dapat di hipotesiskan seperti berikut 

: 

H4 : Kepuasan merupakan variabel yang dapat memediasi pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan
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