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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori

1. Loyalitas pelanggan

Loyalitas pelanggan menurut Kotler dan Keller (2012) adalah komitmen 

yang dipegang untuk membeli kembali atau berlangganan produk atau jasa 

pilihan  dimasa depan, meskipun pengaruh situasi dan upaya pemasaran 

memiliki potensi untuk menyebabkan konsumen beralih ke produk lain. 

Durianto (2001), Customer Loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan 

konsumen terhadap sebuah merek. Keterkaitan tersebut mampu memberikan 

gambaran tentang mungkin tidaknya pelanggan beralih kepada merek produk 

lain, apabila merek tersebut didapati adanya perubahan, baik harga maupun 

atribut. 

Ali Hasan (2008) mengemukakan bahwa terjadinya loyalitas pada 

konsumen disebabkan adanya pengaruh kepuasan dan tidak kepuasan terhadap 

produk atau jasa yang terakumulasi secara terus-menerus. 

Loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, 

toko, atau pemasok berdasarkan sifat yang positif dalam pembelian jangka 

panjang (Tjiptono, 2000). Menurut Griffin (2005), loyalitas adalah wujud 

perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian 

secara terus menerus terhadap barang atau jasa dalam perusahaan yang dipilih. 

Dari berbagai definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan sebuah sikap maupun dorongan perilaku untuk 

melakukan pembelian secara berulang-ulang dengan konsisten, dan 

mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan yang 

menawarkan produk atau jasa tersebut. 

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi loyalitas pelanggan,

menurut vanessa (2007) loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh :
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a) Kepuasan, kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara 

harapan sebelum melakukan pembelian dengan kinerja yang 

dirasakan.  

b) Ikatan emosional, 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.  

c) Kepercayaan, kemauan seseorang untuk mempercayakan 

perusahaan atau sebuah merek untuk melakukan atau menjalankan 

fungsinya. 

d) Kemudahan, jika konsumen merasa nyaman dengan sebuah merek 

ketika mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan. 

Bagian dari loyalitas konsumen seperti pembelian produk secara 

teratur dapat didasari akumulasi pengalaman setiap saat. 

e) 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 perusahaam tersebut. 

2) Indikator loyalitas pelanggan  

Indikator loyalitas pelanggan menurut Griffin (2005) adalah sebagai 

berikut : 

a) Melakukan pembelian secara teratur 

Pelanggan telah melakukan hubungan transaksi dengan perusahaan 

dan mereka merasa puas dengan apa yang diperoleh, sehingga 

pelanggan tersebut akan melakukan pembelian secara teratur. 

b) Membeli antralini produk dan jasa 

Pelanggan tidak hanya membeli satu jenis produk atau yang ada 

pada perusahaan tersebut.  

c) Mereferensikan kepada orang lain 
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Pelanggan akan menjadi juru bicara yang baik pada pelanggan lain, 

dimana pelanggan tersebut selain merekomendasikan akan selalu 

membeli produk dan merek perusahaan.  

d) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan 

Pelanggan menolak untuk mngakui jenis produk lain, mereka yakin 

dengan produk yang digunakan saat ini, dan suliy untuk beralih ke 

produk yang lain.  

2. Kepuasan Pelanggan 

Menururt Kotler (2009) kepuasan pelanggan adalah hasil yang dirasakan 

oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai dengan 

harapannya. Pelanggan akan merasa puas apabila harapan mereka terpenuhi, 

pelanggan yang puas cenderung tetap loyal, membeli lebih banyak, kurang peka 

terhadap perubahan harga dan pembicaraannya dapat menguntungkan 

perusahaan. 

Zeithaml dan Bitner (2000), definisi kepuasan adalah respon atau tanggapan 

konsumen mengenai pemenuhan kebutuhan. Kepuasan merupakan penilaian 

mengenai keistimewaan produk atau jasa yang mampu menyediakan tngkat 

kesenangan konsumen, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi. 

Tjiptono (2000) mendefinisikan kepuasan adalah sebagai tanggapan 

emosional pada evaluasi terhadap pengalaman mengkonsumsi suatu produk 

atau jasa, sedangkan menurut Buchari Alma (2000) kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau kecewa oleh pelanggan yang membandingkan kesannya 

dalam mengkonsumsi produk dan jasa yang dihubungkan dengan manfaat yang 

ia harapkan. 

1) Faktor - faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

Dalam menentukan kepuasan pelanggan ada lima faktor yang menjadi 

acuan bagi perusahaan (Lupyoadi, 2001) antara lain : 

a) Kualitas produk, pelanggan akan merasa puas apabila produk yang 

mereka gunakan berkualitas. 
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b) Kualitas pelayanan, pelanggan akan merasa puas apabila mereka 

mendapatkan layanan yang baik dan sesuai dengan harapan mereka. 

c) Emosi, pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain kagum apabila dia menggunakan produk dengan 

merek tertentu. Kepuasa ini diperoleh bukan karena kualitas produk 

akan tetapi sosial atau pelanggan merasa puas menggunakan merek 

tertentu. 

d) Harga, produk dengan kualitas yang samaakan tetapi menerapkan 

harga yang realtif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi 

kepada pelanggan. 

e) Biaya, pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau 

jasa apabila cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

2) Indikator kepuasan pelanggan 

(Irawati & Syahrial, 2015) mengungkapkan bahwa ada tiga indikator 

kepuasan pelanggan yaitu : 

a) Terpenuhinya harapan pelanggan setelah memebeli produk. 

b) Perasaan puas , puas terhadap kualitas produk sesuai dengan biaya 

yang dikeluarkan. 

c) Puas atas manfaat yang diberikan produk 

3. Kualitas Produk 

Menurur Kotler (2005), kualitas produk merupakan keseluruhan ciri dari 

suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan 

yang tersirat. Kualitas produk merupakan hal yang penting bagi perusahaan 

apabila perusahaan ingin bersaing dan memuaskan kebutuhan konsumen. 

Menurut Menurut Kotler dan Amstrong (2008), kualitas produk adalah 

kemampuan sebuah produk untuk menjalankan fungsinya termasuk dirabilitas, 

reliabilitas, ketepatan, kemudahan dalam menggunakan produk tersebut dan 

reparasi produk atribut lainnya. 
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Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk 

memiliki arti penting bagi perusahaan. Perusahaan harus memeperhatikan dan 

meningkatkan kaulitas produk guna untuk menhasilkan suatu produk sesuai 

harapan tinggi pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2008) kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan 

karakteristik yang menentukan sejauh mana keseluruhan dapat memenuhi 

persyaratan kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan 

karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. 

1) Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas produk 

Faktor yang mempengaruhi kualitas produk menurut Bestfield (2009) 

adalah : 

a) Tenaga kerja 

Tenaga kerja mempunyai peran penting dalam menentukan kaulitas 

produk dari tahap perencana hingga produk sampai ke tangan 

konsumen. 

b) Bahan baku 

Kualitas bahan baku dapat mempengaruhi kualitas dari suatu barang 

, apabila perusahaan akan menghasilkan barang yang berkualitas 

maka bahan baku yang dibutuhkan juga harus memiliki kualitas 

yang baik. 

c) Metode kerja 

Faktor metode kerja harus baik dari perencanaan sampai dengan 

pelaksanaan, karena metode kerja yang digunakan oleh suatu 

ordganisasi sangat mempengaruhi hasil produksi. 

d) Mesin  

Perawatan, pengendalian, dan penggunaan mesin harus dilakukan 

dengan baik agar proses produksi berjalan dengan lancar. 

e) Lingkungan  

Lingkungan produksi harus dapat mendukung jalannya prses 

produksi sehinggan proses dapat berjalan dengan lancar. 
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2) Dimensi kualitas produk 

Menurut Garvin dalam Tjiptono (2003) terdapat delapan dimensi 

kualitas produk sebagai berikut : 

a) Kinerja (Performance) 

Demensi yang berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang 

dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan 

pelanggan dalam membeli produk tersebut.  

b) Fitur (Feature) 

Fitur  adalah karakteristik produk untuk menyempurnakan fungsi 

produk dan menambah ketertarikan konsumen terhadap produk.  

c) Kehandalan (Reability) 

Kehandalah menunjukkan kemungkinan suatu produk bebas dari 

kegagalan dan produk berhasil menjalankan fungsinya setiap 

digunakan.  

d) Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to specificastion) 

Menunjukkan seberapa jauh suatu produk dapat menyamai 

standart atau spesifikasi tertentu.  

e) Daya tahan (Durability) 

Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan 

dan mencerminkan usia produk yang diharapkan dalam kondisi 

normal, mencakup umur kadaluarsa produk . 

f) Kegunaan (serviceability) 

Meliputi kecepatan, kenyamanan, kompetensi dan mudah 

direparasi dan kemampuan produk dalam memberikan pelayanan.  

g) Estetika 

Daya tarik penampilan produk yang diciptakan untuk memberikan 

kesan yang menarik terhadap pelanggan.  

h) Kesan kualitas (Precived Quality) 
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Produk yang dihasilkan mampu memberikan citra yang baik 

terhadap perusahaan, sehingga perusahaan dapat 

mempertanggung jawabkan bahwa produk tersebut memiliki 

kualitas yang baik.  

B. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

Gambaran kerangka konsep 2.1  menjelakan bahwa variabel kualitas produk 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dan variabel Kepuasan Pelanggan 

sebagai mediasi. Dengan kualitas produk yang baik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan pelanggan maka pelanggan tersebut akan merasa puas dan bersedia 

melakukan pembelian ulang sehingga pelanggan akan menjadi loyal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Hubungan Variabel Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan 

Kepuasan Pelanggan Sebagai Vatiabel Mediasi. 

Kerangka pikir diatas menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas yaitu 

Kualitas Produk (X) terhadap Kepuasan Pelanggan sebagai variabel mediasi (Z) 

dan variabel terikat yaitu Loyalitas Pelanggan (Y) pada pelanggan produk body 

mist the body shop di  gerai Mall Olympic Garden Malang. Hubungan antara 

variabel bebas , variabel mediasi dan variabel terikat diuraikan dalam hipotesis 

sebagai berikut : 

Kualitas 

Produk 

(X) 

Kepuasan 

pelanggan 

(Z) 

Loyalitas 

pelanggan 

(Y) 
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1. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Dalam penelitian sebelumnya oleh  (Worodiyanti & Dr. Maspiyah, 2016) 

bahwa kualitas produk mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepuasan 

pelanggan di klinik Elladerma Skin Care. Hasil tersebut membuktikan semakin 

tinggi kualitas produk, semakin tinggi kepuasan pelanggan yang didapatkan. 

Sabila (2016) berdasarkan tanggapan konsumen produk Etude House 

memunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. (Wenur, Mandey, & Tumbuan, 2015) kualitas produk 

secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan pengguna produk The Body 

Shop. 

H1 : kualitas produk berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Menurut penelitian sebelumnya oleh  Ade dan Dayuh (2011) bahwa 

kepuasan pelangan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan 

pelanggan merupakan dorongan yang kuat bagi terbentuknya loyalitas 

pelanggan pada makapai Garuda Indonesia. 

(Dewi, Andri, & Yonaldi, 2012) kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan Vaseline Hand and Body Lotion. 

Hafeez (2012) dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa kepuasan 

pelanggan dapat meningkatkan loyalitas, sehingga kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. (Mugera, 2013) kepuasan 

pelangan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan kartu AS.  

H2 : kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyaitas pelanggan. 

3. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

Beberapa penelitian yang mendukung tentang kualitas produk berpengaruh 

postitif terhadap loyalitas pelanggan. Menurut  (lamidi, 2013) bedasaralan hasil 
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penelitiannya bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan sepeda motor Honda injection. 

 (Dennisa & Santoso, 2016)  menunjukkan bahwa kualitas produk 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan  klinik kecantikan cosmedic 

semarang. (Yulianto, 2018) kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Citra Kendedes Cake & Bakery. (Nurseto, 2012)Kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan shampo 

sunslik. 

H3 : kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan 

4. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan 

pelanggan sebagai variabel mediasi 

Hasil penelitian (Andreas & Yuniati, 2016) menyatakan ada pengaruh 

secara tidak langsung antara kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi, artinya kepuasan 

pelanggan mampu menjadi mediasi yang baik bagi kualitas produk rumah 

makan Bu Rusli 

(Mayasari, 2011) bahwa kepuasan pelanggan mampu memediasi kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan kartu prabayar IM3. (Aryani & Rosinta, 

2010) kualitas produk mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung 

terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel 

mediasi. (Sulianto, 2017)kualitas pelanggan mampu memediasi kualitas produk 

terhadap loyalitas pelanggan produk Etude House.  

H4 : kepuasan pelanggan mampu memediasi pengaruh kualitas produk 

dan loyalitas pelanggan. 

 




