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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain atau penelitian 

terdahulu dapat menjadi referensi bagi penelitian ini dan perbandingan dalam 

teori dan hasil dari penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 

 Daftar Penelitian terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian 
Metode 

analisis 
Hasil Penelitian 

1. Riswanto 
Budiono 
dan 
Yohanes 
Sondang 
Kunto 
(2014) 

Pengaruh Service 
Quality Terhadap 
Loyalitas 
Pelanggan dengan 
Customer 
Satisfaction sebagai 
Variabel 
Intervening Pada 
Ritel Bioskop The 
Premiere Surabaya  

Path 

Analysis 

Hasil menunjukkan bahwa 
customer satisfaction tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap customer loyalty, 
sedangkan service quality 
berpengaruh signifikan 
terhadap customer satisfaction 
dan customer loyalty pada 
pelanggan Bioskop  The 
premiere Surabaya. 

2. Dwi 
Aryani 
dan 
Febrina 
Rosinta 
(2010) 

Pengaruh Kualitas 
Layanan terhadap 
Kepuasan 
Pelanggan dalam 
Membentuk 
Loyalitas 
Pelanggan 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Hasil menunjukkan terdapat 
pengaruh signifikan  antara 
kualitas layanan KFC terhadap 
kepuasan pelanggan pada 
mahasiswa FISIP UI. Terdapat 
pengaruh antara kualitas 
layanan terhadap loyalitas 
pelanggan pada mahasiswa 
FISIP UI dan terdapat 
pengaruh dan signifikan antara 
kepuasanpelanggan terhadap 
loyalitas pelanggan pada 
mahasiswa FISIP UI. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No Peneliti Judul Penelitian 
Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

3. Selvy 
Normasari
,Srikandi 
Kumadji 
dan 
Andriani 
Kusumaw
ati (2013) 

Pengaruh Kualitas 
pelayanan terhadap 
Kepuasan 
pelanggan, Citra 
Perusahaan dan 
Loyalitas 
Pelanggan (survey 
pada tamu 
pelanggan yang 
menginap di Hotel 
Pelangi Malang ) 

Path 

Analysis 

Terdapat pengaruh signifikan 
pada kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pelanggan 
dan citra perusahaan, tetapi 
terdapat pengaruh tidak 
signifikan pada kualitas 
pelayanan terhadap loyalitas 
pelanggan. 
Sedangkan pada kualitas 
pelayanan terdapat pengaruh  
signifikan terhadap citra 
perusahaan dan loyalitas 
pelanggan. 
Citra perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan 

4. Florencia 
T. Sia dan 
Hartono 
Subagio 
(2013) 

Analisa Pengaruh 
Price, Service 

Quality dan 
Corporate Image 

Terhadap Customer 

Loyalty dengan 
Customer 

Satisfaction sebagai 
Variabel 
Intervening 

Konsumen IPO 
Korean café dan 
Reataurant 
Surabaya 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Terdapat pengaruh yang 
signifikan pada price,service 

quality dan  Corporate Image 

terhadap customer satisfaction. 

Customer satisfaction sebagai 
variabel intervening juga 
berpengaruh signifikan 
terhadap customer loyalty 

5. Mardikaw
ati Woro 
dan Naili 
Farida 
(2013) 

Pengaruh Nilai 
Pelaggan dan 
Kualitas Layanan 
Terhadap Loyalitas 
Pelanggan, Melalui 
Kepuasan 
Pelanggan Pada 
Pelanggan Bus 
Efisiensi (Studi PO 
Efesiensi Jurusan 
Yogyakarta – 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

1.Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 

2. Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Kualitas pelayanan 
berpengaruh signigikan 
terhadap loyalitas pelanggan 
melalui kepuasan pelanggan. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

metode analisis, pada penilitian ini menggunakan regresi berganda dengan 

mediasi sebagai metode analisis yang digunakan, sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Budiono dan Yones (2014) yang menggunakan path 

analysis. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Normasari, 

Srikandi dan Adriani (2013) juga menggunakan path analysis sebagai metode 

analisis yang digunakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aryani 

dan Febrina (2010), Sia dan Hartono (2013), Woro dan Naili (2013) 

menggunakan metode analisis structural equation modeling (SEM).  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

variabel yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan variabel kualitas 

pelayanan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Pada penelitian 

Budiono dan Yohanes (2014), Aryani dan Febrina (2010), Sia dan Hartono 

(2013), Woro dan Naili (2013) sama-sama menggunkan variabel kepuasan 

sebagai variabel mediasi. Sedangkan persamaan yang lain pada variabel 

kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan.  

Cilacap) 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono (2008) kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendaliannya atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keingian pelanggan. Kualitas pelayanan dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan 

harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. 

. Salah satu faktor yang menetukan keberhasilan suatu perusahaan 

adalah kemampuan perusahaan memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada konsumen. Zeithaml (2006) mengemukakan bahwa kualitas 

pelayanan atau service quality  merupakan elemen kritis dari persepsi 

pelanggan akan produk jasa yang diterimanya. Khususnya dalam suatu 

produk yang murni jasa, service quality akan menjadi elemen yang 

dominan dalam penilaian pelanggan. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh 

dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan 

sebagi upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan 

penyampainnya dalam mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Kotler 

(2008) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan 

merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 
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keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu 

sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada 

saat sebelum dan sesudah terjadinya transaksi.  

Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan 

kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata 

kualitas mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan 

mengartikan secara berlainan tetapi dari beberapa definisi tersebut 

memiliki beberapa kesamaan walau hanya cara penyampainya saja 

biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut: (1) Kualitas meliputi usaha 

memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan, (2) Kualitas mencakup 

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan, (3) Kualitas merupakan 

kondisi yang selalu berubah. 

 

a. Faktor-Faktor Kualitas Pelayanan  

Tjiptono (2006) menyatakan faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan adalah: 

1) Mengidentifikasi derteminan utama kualitas pelayanan 

Langkah pertama kualitas pelayanan yang harus dilakukan 

adalah melakukan riset mengidentifikasi determinan kualitas 

pelayanan yang penting bagi pasar sasaran dan memperkirakan 

penilaian yang diberikan pasara sasaran. 
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2) Mengelola harapan pelanggan 

Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar 

pula harapan pelanggan yang pada gilirannya akan menambah 

peluang tidak dapat terpenuhinya harapan pelanggan oleh 

perusahaan. Untuk itu ada satu hal yang dapat dijadikan pedoman 

yaitu jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan tetapi berikan 

lebih dari yang dijanjikan. 

3) Mengelola bukti  

Pengelolaan bukti kualitas pelayanan bertujuan untuk 

memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah pelayan 

diberikan. Oleh karena itu pelanggan lebih cenderung 

memperhatikan fakta-fakta tangible. 

4) Mengembangkan budaya kualitas  

Budaya kualitas merupakan sistem organisasi yang 

mengahsilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan 

penyempurnaan kualitas secara terus menerus. Budaya kualitas 

terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur 

dan harapan. 

 

b. Dimensi kualitas layanan 

Dalam riset awal Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam 

Tjiptono, 2006)  yang melakukan penelitian khusus terhadap beberapa 

jenis pelayanan, mengindentifikasi sepuluh faktor utama yang 
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menentukan kualitas pelayanan, yaitu : (1) Realiabilitas, (2) 

Responsivitas atau daya tanggap, (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 (1996) 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 pelanggan diitergrasikan menjadi empati (emphaty). 

Penjelasan kelima dimensi untuk menilai kualitas pelayanan yang 

dikemukakan oleh Pasuraman dkk. dalam Tjiptono  (2006) adalah : 

1) Berwujud (tangible) 

 Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 

keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari layanan 

yang diberikan oleh para pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas 

fisik (contoh : gedung, gudang dan lain-lain), perlengkapan dan 

peralatan yang digunakan (teknologi) serta penampilan 

pegawainya. 
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2) Keandalan (reliability) 

 Kemampuan untuk memberikan layanan sesuai dengan 

dijanjikan dengan handal, akurat dan terpercaya. Kinerja harus 

sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 

layanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap 

yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. 

3) Ketangganpan (responsiveness) 

 Kemauan untuk membatu dan memberikan layanan yang 

cepat (responsive)  dan tepat kepada pelanggan dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Dimensi ini menekankan 

perhatian dan ketepatan ketika berurusan dengan permintaan, 

pertanyaan, dan keluhan pelanggan. 

4) Jaminan dan kepastian (assurance)  

 Pengetahuan, sopan santun dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara 

lain komunikasi (communication), kreadibilitas (credibility), 

keamanan (security), kompetensi (competence) dan sopan santun 

(courtesy). 

5) Empati (empathy) 

 Kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan 

kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki 
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pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

 

2. Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler dan Keller (2009) kepuasan merupakan perasaan 

senang atau kecewa yang dihasilkan dari perbandingan performance 

produk terhadap ekspektasi mereka. Jika performance tidak memenuhi 

ekspektasi, maka pelanggan tidak puas. Jika performance memenuhi 

ekspektasi, maka pelanggan menjadi puas. Jika performance melebihi 

ekspektasi, maka pelanggan merasa sangat puas. 

Kepuasan pelanggan merupakan satu faktor penting yang 

menentukan kesuksesan perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk 

mewujudkan dan membangun kepuasan pelanggan secara konsisten 

dibutuhkan investasi yang besar dan jangka waktu yang panjang karena 

pada hakekatnya kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang 

dan manfaatnya dapat bertahan lama (Asakdiyah, 2010). 

Aryani dan Febrina (2010) mengemukakan bahwa banyak manfaat 

yang diterima oleh perusahaan dengan tercapainya tingkat kepuasan 

pelanggan yang tinggi, yakni selain dapat meningkatkan loyalitas 

pelanggan tetapi juga dapat mencegah terjadinya perputaran pelanggan, 

mengurangi sensitivitas pelanggan terhadap harga, mengurangi biaya 
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operasi yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah pelanggan, 

menigkatkan efektivitas iklan, dan meningkatkan reputasi bisnis. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan kepuasan pelanggan 

merupakan respon pelanggan terhadap ketidakpuasan antara tingkat 

kepentingan sebelumnyanya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah 

pemakaian. Kepuasan pelanggan merupakan kontruk yang berdiri sendiri 

dan dipengaruhi oleh kualitas layanan, demikian pula halnya dengan 

loyalitas pelanggan yang juga dipengaruhi oleh kualitas, terdapat pengaruh 

yang kuat dan positif antara variabel kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan secara langsung dan mempengaruhi loyalitas pelanggan secara 

tidak langsung melalui kepuasan. 

a. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Tedapat empat metode yang dapat digunakan oleh perusahaan 

untuk mengukur kepuasan pelanggan dan juga memantau kepuasan 

pelanggan perusahaan pesaing. Menurut Kotler (2001) terdapat empat 

metode yang digunakan dalam pengukuran kepuasan pelanggan yaitu : 

1) Complain and suggestion system (sistem keluhan dan saran), 

banyak perusahaan membuka kotak saran dan menerima keluhan 

yang dialami oleh pelanggan  

2) Customer satisfaction surveys, dalam hal ini perusahaan 

melakukan survey untuk mendeteksi komentar pelanggan. Survey 

ini dapat dilakukan melalui pos, telepon atau wawancara pribadi, 

atau pelanggan diminta untuk mengisis angket. Melalui survey, 



21 
 

 
 

perusahaan akan memperoleh tanggapan dan balikan secara 

langsung dari pelanggan dan juga memberikan kesan positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

3) Ghost Shopping (Pembeli bayangan), dalam hal ini perusahaan 

menaruh orang tertentu sebagai pembeli ke perusahaan lain atau 

perusahaanya sendiri. Pembeli misteri ini melaporkan keunggulan 

dan kelemahan pelayan yang melayaninya. Juga dilaporkan segala 

sesuatu yang bermanfaat sebagai bahan pengambilkeputusan oleh 

manajemen, bahkan manajer sendiri bisa turun ke lapangan untuk 

mengetahui secara langsung bagaimana karyawannya berinteraksi 

dengan para pelanggannya. Tentunya karyawan tidak boleh tahu 

kalau atasanya sedang melakukan penelitian atau penilaian 

(misalnya dengan menelpon perusahaannya sendiri dan 

mengajukan berbagai keluhan atau pertanyaan). Pengalaman 

manajer ini sangat penting karena data dan informasi yang di 

peroleh langsung ia alami sendiri. 

4) Low customer analiysis (analisi pelanggan yang lari), langganan 

yang hilang coba di hubungi. Mereka diminta untuk 

mengungkapkan mengapa mereka berhenti, pindah ke perusahaan 

lain, adakah sesuatu masalah yang terjadi yang tidak bisa diatasi 

atau terlambat diatasi. Dari kontak semacam ini, akan diperoleh 

informasi dan akan memperbaiki kinerja perusahaan sendiri agar 
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tidak ada lagi langganan yang lari dengan cara meningkatkan 

kepuasan mereka. 

 

b. Dimensi Kepuasan Pelanggan 

Menurut Irawan (2009) tingkat kepuasan konsumen dapat 

ditentukan berdasarkan 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh 

sebuah perusahaan, yaitu: 

1) Kualitas Produk 

Konsumen akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2) Kualitas Pelayanan  

Konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan 

pelayanan yang sesuia yang diharapkan terutama untuk industri 

jasa. 

3) Emosional  

Konsumen akan merasa banggan dan mendapatkan 

keyakinana bahwa orang lain akan kagum terhadap konsumen 

tersebut apabila menggunakan merek tertentu yang cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan. 

4) Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga relative murah akan memberikan nilai lebih 

tinggi kepada konsumennya. 
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5) Biaya  

Konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk 

atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut.  

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Strategi pemasaran diperlukan perusahaan untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. Variabel yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan adalah strategi produk, harga, promosi, lokasi, pelayanan 

karyawan, fasilitas dan suasan yang merupakan atribut-atribut 

perusahaan (Tjiptono, 2006). 

Strategi ini merupakan faktor-faktor yang memberikan pegaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. 

1) Produk  

Layanan produk yang baik dan memenuhi selera serta 

harapan pelanggan. Produk dapat menciptakan kepuasan 

konsumen. Dasar penilaian terhadap pelayanan produk ini 

meliputi; jenis produk, mutu atau kualitas produk dan persediaan 

produk. 

2) Harga  

Harga merupakan bagian yang melekat pada produk yang 

mencerminkan seberapa besar kualitas produk tersebut. Dasar 

penilaian terhadap harga meliputi: tingkat harga dan kesesuaian 
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dengan nilai jual produk, variasi atau pilihan harga terhadap 

produk. 

3) Promosi  

Dasar penelitian promosi yang mengenai informasi produk 

dan jasa perusahaan dalam usaha mengkomunikasikan manfaat 

produk dan jasa tersebut pada konsumen sasaran. Penelitian dalam 

hal ini meliputi: iklan produk dan jasa, diskon barang dan 

pemberian hadiah-hadiah. 

4) Lokasi 

Tempat merupakan bagian dari atribut perusahaan yang 

berupa lokasi perusahaan dan konsumen. Penilaian terhadap 

atribut.   

 

d. Indikator Kepuasan Pelanggan 

Kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan 

pelanggan. Menurut Anantan dan Lena (2007) indikator dari kepuasan 

pelanggan yaitu tidak ada keluhan, perasaan senang pada keseluruhan 

produk dan jasa, kesesuaian layanan dengan ekspektasi, dan harapan 

pelanggan yang terlampaui. 

1) Tidak ada keluhan 

Pada pelanggan yang merasa puas setelah mengkonsumsi 

produk atau jasa mereka tidak akan mengeluh karena perusahaan 
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telah memenuhi harapan yang dimiliki konsumen dan juga 

terkadang pelanggan merasa harapan pelanggan terlampaui. 

2) Perasaan senang pada keseluruhan produk atau jasa 

Pelanggan akan merasakan nyaman dan senang apabila 

pelanggan puas denga 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. 

3) Kesesuaian layanan dengan ekspektasi 

Produsen yang baik akan menjelaskan secara detail tentang 

layanan apa yang diberikan kepada pelanggan sehinggan tidak ada 

kesalah pahaman antara produsen dan pelanggan dan juga 

pelanggan yang puas atau tidak puas akan merasakan layanan yang 

diberikan sudah terealisasikan atau hanya wancana saja. 

4) Harapan pelanggan yang terlampaui  

Kebutuhan dan keinginan pelanggan mempunyai banyak 

karakteristik, sebagai produsen diharapkan meberikan pelayanan 

yang terbaik untuk pelanggannya dengan banyak metode, agar 

mempunyai pelanggan yang banyak maka produsen diharuskan 

merealisasikan harapan pelanggan atau bisa juga harapan yang 

dimiliki pelanggan terlampau jauh maka pelanggan akan merasa 

sangat puas. 
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Menurut Fornell dalam Tjiptono (2011) sejumlah studi 

menunjukkan bahwa ada 4 indikator pada kepuasan pelanggan, yaitu : 

1) Kepuasan general atau keseluruhan (overall satisfaction). 

2) Konfirmasi harapan (corfirmation of expectations), yakni tingkat 

keseuaian antara kinerja dengan ekspektasi. 

3) Perbandingan dengan situasi ideal (comparison to ideal), yaitu 

kinerja produk dibandingkan dengan produk ideal menurut 

persepsi konsumen. 

4) Melampaui harapan pelanggan 

3. Loyalitas Pelanggan 

Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan loyalitas adalah kotmitmen 

yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali 

produk/jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha 

pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Menurut 

Sumarwan (2011) loyalitas adalah konsumen yang merasa puas terhadap 

produk atau merek yang dikonsumsi atau dipakai dan akan membeli ulang 

produk tersebut, 

Dean (2007) menyatakan bahwa loyalitas pelanggan didefinisikan 

sebagai sejauh mana pelanggan merekomendasikan, dan menyatakan 

preferensi untuk penggunaan masa depan, untuk perusahaan tertentu. 

Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai 

suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul 
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dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kepuasan konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap 

konsumen. Sedangkan kosep loyalitas konsumen lebih menekankan 

kepada perilaku pembeliannya. 

Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang 

diupayakan dalam pemasaran modern. Karena dengan adanya loyalitas 

pelanggan perusahaan akan mendapatkan keuntungan dalam jangka 

panjang. Menurut Kotler (2001) loyalitas dapat dicapai melalui dua tahap, 

yaitu tahap pertama perusahaan harus mempunyai kemampuan dalam 

memberikan kepuasan kepada konsumennya agar konsumen mendapatkan 

suatu pengalaman positif, berarti pembelian ulang diprioritaskan pada 

penjualan sebelumnya. Tahap kedua perusahaan harus mempunyai cara 

untuk mempertahankan hubungan yang lebih jauh dengan konsumennya 

dengan menggunakan forced loyalty (kesetian yang dipaksa) agar 

konsumen bersedia melakukan pembelian ulang. 

Keuntungan dari adanya loyalitas pelanggan adalah berkurangnya 

pengaruh serangan dari para kompetitor dari perusahaan sejenis, tidak 

hanya kompetisi dalam hal produk namun juga kompetisi dalam hal 

persepsi. Selain itu konsumen yang loyal dapat mendorong perkembangan 

perusahaan, karena mereka biasanya memberikan ide atau saran kepada 

perusahaan agar meningkatkan kualitas produk atau jasanya dan pada 

akhirnya mereka tidak akan begitu mempermasalahkan harga karena 

mereka percaya pada produk dan kualitas yang dimiliki perusahaan. 
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Kesetiaan pelanggan merupakan satu konsep yang mencakup lima 

faktor, menurut Bramson (2005) : 

1) Pengalaman pelanggan dengan kepuasan utuh ketika melakukan 

transaksi. 

2) Kesediaan untuk mengembangkan hubungan dengan penjual dan 

perusahaan. 

3) Kesediaan untuk menjadi pembeli setia. 

4) Kesediaan untuk merekomendasikan produk/jasa yang dibeli 

kepada orang lain. 

5) Penolakan pelanggan untuk berpaling pada produk pesaing. 

 

a. Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

Pelanggan yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan, 

hal ini dapat dilihat dari karateristik yang dimilikinya, sebagaimana 

diungkapakan Griffin (2002), pelaggan yang loyal memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

1) Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat 

purchase) 

2) Membeli diluar lini produk/jasa (purchase across product and 

service lines) 

3) Merekomendasikan produk lain (refers other) 

4) Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing 

(demonstrates an immunity to the full of the compettion) 
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b. Indikator Loyalitas Pelanggan 

Menurut Zeithmal et al (1996) tujuan akhir keberhasilan 

perusahaan menjalin hubungan relasi dengan pelanggannya adalah 

untuk memebentuk loyalitas yang kuat. Indikator dari loyalitas yang 

kuat adalah: 

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

produk yang telah dikonsumsi. 

2) Recommend friend, adalah merekomendasikan produk yang 

telah dikonsumsi kepada teman. 

3) Continue purchasing, adalah pembelian yang dilakukan secara 

terus menerus terhadap produk yang telah dikonsumsi. 

Sedangkan menurut Griffin (2005) loyalitas dapat didefinisikan 

berdasarkan perilaku pembeli dengan indikator sebagai berikut: 

1) Melakukan pembelian secara berulang secara teratur. 

2) Membeli antar lini produk dan jasa. 

3) Merekomendasikan kepada orang lain. 

4) Menujukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing atau tidak 

mudah dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah. 

B. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan berdasarkan tinjauan teori maka 

dikembangkan kerangaka pemikiran yang mendasari penilitian ini sebagai 

berikut: 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pikir 

 

Kualitas layanan adalah hal yang mutlak yang harus dimiliki oleh 

perusahaan atau instansi yang menawarkan jasa, karena dengan kualitas 

pelayanan kepada pelanggan, perusahaan atau instansi dapat mengukur kinerja 

yang telah dicapai. Kualitas layanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan  serta ketepatan penyampainya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Indikator kualitas layanan dalam penelitian ini mengacu pada teori 

Pasuraman (1988) yang meliputi keandalan, bukti langsung, daya tanggap, 

jaminan dan empati.  

Kualitas layanan merupakan elemen kritis dari persepsi pelanggan 

khususnya dalam suatu yang murni jasa dan sebagai ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan, 

hal tersebut akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

sendiri merupakan perasaan senang yang langsung dirasakan oleh pelanggan 

ketika harapan pelanggan terhadap suatu produk terpenuhi atau melapui 

harapan pelanggan. Kotler (2007) mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan kunci yang penting untuk dapat mempertahankan pelanggan. Hal 

tersebut menegaskan bahwa tanpa adanya kepuasan pelanggan maka 

perusahaan akan sulit untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang 

kompetitif. Indikator kepuasan pelanggan dalam penelitian ini mengacu pada 

pendapat Handy Irawan (2009) yaitu pelanggan puas dengan keseluruhan 

Kualitas 
Pelayana 

Kepuasan 
Pelanggan 

Loyalitas 
Pelanggan 
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pengalaman yang didapat di perusahaan, kualitas perusahaan yang telah 

memenuhi harapan dan pelanggan puas dengan harga yang dibayarkan. 

Terbangunnya kualitas pelayanan yang baik akan menimbulkan 

kepuasan pelanggan dan menciptakan loyalitas pelanggan. Loyalitas 

pelanggan merupakan aset dan memiliki peran penting dalam sebuah 

perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri jasa, hal yang 

paling menjadi prioritas adalah tercapainya sebuah kepuasan dari 

pelanggannya dan selalu mencari cara atau strategi loyalitas mempertahankan 

pelanggannya, dengan mengacu pada teori Griffin (2009) yang meliputi 

pembelian secara teratur, membeli antar lini produk dan jasa, 

mereferensikannya kepada orang lain dan menunjukkan kekebalan terhadap 

tarikan dari pesaing. 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan dari suatu 

perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan 

masalah seperti yang disebut diatas mengenai penelitian maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

 

Hubungan Kualitas Layanan dengan  Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan dipenagruhi oleh kualitas pelayanan. Kualitas 

layanan yang tinggi akan menimbulkan kepuasan kepada pelanggan dan 

sebaliknya kepuasan pelanggan yang rendah akan menimbulkan ketidak 

puasan pada pelanggan (Oliver dalam Aryani Febrina, 2010). 
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Hasil penilitian yang dilakukan oleh Budiono dan Yohanes (2014) 

diamana kualitas pelayanan berpengaruh signifikan pada kepuasan 

pelaanggan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

biokop The Premier sudah baik sehingga dapat diterima oleh pelanggan 

membentuk kepuasan pelanggan terhadap bioskop tersebut. Berdasarkan 

uraian diatas, maka dapat di hipotesiskan seperti berikut : 

H1: Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

 

Hubungan Kepuasan Pelanggan dengan Loyalitas Pelanggan 

Tingkat kepuasan pelanggan atau ketidakpuasan pelanggan dapat 

dilihat dari perilaku pelanggan selanjutnya. Jika pelanggan yang 

mengkonsumsi produk merasa puas, maka dia akan menunjukkan perilaku 

untuk membeli kembali produk yang sama, dan cenderung akan memberikan 

referensinya terhadap produk tersebut kepada orang lain. Dan jika pelanggan 

tersebut tidak puas, maka pelanggan akan melakukan tindakan tidak kemabali 

ke perusahaan tersebut atau melakukan complain kepada perusahaan. Dengan 

terciptanya kepuasan pelanggan yang optimal maka akan mendorong 

terciptanya loyalitas dibenak pelanggan yang merasa puas tersebut 

(Rachmawati, 2010). 

Hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 

dinyatakan oleh Selvy, Srikandi, dan Andriani (2013) dalam penelitiannya 

yang menunjukkan hasil bahwa kepuasan pelanggan secara langsung memilki 
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pengaruh signifikan terhadap loyalitas.Penelitian Mardikawati dan Naili(2013) 

menujukkan bahwa kepuasan pelanggan pelanggan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan dengan dibuktikannya responden yang merasa 

puas ketika menggunakan jasa bus efisiensi, maka akan memberikan dasar 

hubungan jangka panjang yang antara lain dilakukan pembelian ulang dan 

terciptanya kesetiaan terhadap jasa tersebut, lebih jauh lagi akan terjadi suatu 

rekomendasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dapat di hipotesiskan seperti berikut : 

H2: Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 

Hubungan Kualitas Layanan dengan Loyalitas Pelanggan 

Kualitas pelayanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan dikarenakan pelanggan yang terpuaskan nilai pribadinya 

dan mengalami mood yang positif terhadap pelayanan akan memiliki loyalitas 

yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Pelanggan seringkali tidak loyal 

disebabkan oleh adanya pelayanan yang buruk atau kualitas pelayanan yang 

semakin menurun dari yang diharapkan pelanggan. Kualitas pelayanan 

merupakan jaminan terbaik atas kesetian pelanggan, pertahanan terkuat dalam 

menghadapi persaingan asing dan satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan 

pendapatan yang tahan lama (Laksana, 2008).  

Konsumen juga seringkali dapat menarik kesimpulan mengenai 

kualitas suatu jasa (service) atau pelayanan berdasarkan penilaian mereka 
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terhadap tempat atau lokasi, orang, peralatan, alat komunikasi dan harga yang 

mereka lihat sebelum mereka memutuskan untuk melakukan pembelian 

kemballi dimasa mendatang (Kotler, 2009). Dengan adanya kualitas pelayanan 

yang baik maka kesetiaan pelanggan akan terbentuk. Pelanggan mempunyai 

keinginana untuk menggunakan jasa kembali, mempunyai keinginan untuk 

merekomendasikan kepada orang lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Budiono dan Yohanes (2014) 

menunjukkan adanya pengaruhsignifikan antara kualitas pelayanan dengan 

loyalitas pelanggan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan yang 

diberikan  sudah stabil, sehingga terbentuklah loyalitas pelanggan karena 

loyalitas terbentuk dari pengalaman-pengalaman baik yang diterima secara 

terus menerus. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di hipotesiskan seperti 

berikut  

H3: Kualitas pelayanan bepengaruhsignifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 
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Hubungan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan 

Kepuasan Pelanggan sebagai mediasi 

Tjiptono (2008)menyatakan bahwa kualitas pelayanan mempunyai 

hubungan yang kuat dengan perusahaan yang menyediakan pelayanan jasa 

kepadanya, dengan kualitas pelayanan yang baik pada akhirnya dapat 

menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan terhadap perusahaan yang 

meberikan pelayanan yang menyenagkan. Penilitian yang dilakukan 

Mardikawati dan Naili (2013) menunjukkan hasil bahwa kualitas layanan 

mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Florencia dan Hartono (2013) bahwa kepuasan  pelanggan sebagai variabel 

intervening juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas layanan yang diberikan kepada 

pelanggan, maka akan semakin besar pula kepuasan yang dirasakan oleh 

pelanggan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di hipotesiskan seperti 

berikut : 

H4 : Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan yang di mediasi oleh variabel kepuasan pelanggan 
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