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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Loyalitas Pelanggan 

1. Pengertian Loyalitas Pelanggan

Loyalitas merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada 

suatu produk atau jasa. Ukuran ini mampu menggambarkan tentang 

mungkin tidaknya pelanggan beralih ke merek lain. Keuntungan dan 

adanya loyalitas pelanggan adalah berkurangnya pengaruh serangan dan 

para kompetitor dari perusahaan sejenis, tidak hanya kompetisi dalam hal 

persepsi. Selain itu pelanggan yang loyal dapat mendorong perkembangan 

perusahaan. Karena mereka sering memberikan ide atau saran kepada 

perusahaan agar meningkatkan kualitas jasa dan produknya dan 

padaakhirnya mereka tidak akan begitu mempermasalahkan harga karena 

mereka percaya pada jasa dan produk serta kualitas yang dimiliki 

perusahaan, Safitri (2014). 

Olson (dalam Trisno Mushanto, 2004) berpendapat bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian 

secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan 

terhadap suatu produk maupun jasa yang dihasilkan oleh badan usaha 

tersebut yang membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses 

pembelian yang terjadi secara berulang-ulang. Durianto (2001) 

menyatakan bahwa definisi loyalitas pelanggan merupakan suatu ukuran 
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keterikatan konsumen terhadap sebuah merek. Engel, Blackwell, Ininiard 

dalam Hasan (2008) mengemukakan bahwa loyalitas pelangganmerupakan 

kebiasaan perilaku pengulangan pembelian, keterkaitan dan keterlibatan 

yang tinggi pada pilihannya, dan bercirikan dengan pencarian informasi 

eksternal dan evaluasi alternative. 

Dalton dalam Trasorras (2009) menyatakan bahwa pelanggan akan 

setia kepada orang-orang yang membantu mereka dalam menyelesaikan 

masalah melampaui apa yang pelanggan harapkan. Perusahaan yang 

mampu mengembangkan dan mempertahankan loyalitas konsumen akan 

memperoleh kesuksesan jangka panjang atas usaha yang dilakukan 

Saputra (2011). Dick dan Basu (dalam Ali Hasan, 2008:84) menyatakan 

definisi loyalitas lebih bersifat operasional yang menyebutkan bahwa 

loyalitas sebagai sebuah konsep yang menekankan pada tuntutan 

pembelian, proporsi pembelian, atau probabilitas pembelian. Sementara itu 

Alida Palilati (2004:67) mengatakan bahwa loyalitas terhadap produk atau 

jasa perusahaan (merek) didefinisikan sebagai sikap menyenangi 

(favorable) terhadap sesuatu merek, yang direpresentasikan dalam 

pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan 

merupakan sebuah sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk 

melakukan pembelian produk/jasa dari suatu perusahaan yang 

menyertakan aspek perasaan didalamnya, khususnya yang membeli secara 

teratur dan berulang-ulang dengan konsistensi yang tinggi, namun tidak 
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hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, tetapi juga mempunya 

komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan yang menawarkan 

produk/ jasa tersebut. 

Menurut Jill Griffin (2005:22) terdapat empat jenis loyalitas yang 

muncul bila keterikatan rendah dan tinggi dildasifikasi-silang dengan pola 

pembelian ulang, yang rendah dan tinggi. 

2. Adapun jenis-jenis loyalitas konsumen yaitu: 

a. Tanpa Loyalitas 

Untuk berbagai alasan tertentu, ada beberapa konsumen yang 

tidak mengembangkan loyalitas atau kesetiaan kepada suatu produk 

maupun jasa tertentu. Tingkat keterikatan yang rendah dengan tingkat 

pembelian ulang yang rendah menunjukkan absennya suatu kesetiaan. 

Pada dasarnya, suatu usaha harus menghindari kelompok no loyality 

ini untuk dijadikan target pasar, karena mereka tidak akan menjadi 

konsumen yang setia. 

b. Loyalitas yang lemah (Inertia Loyality) 

Inertia loyality merupakan sebuah jenis loyalitas konsumen 

yang dimana adanya keterikatan yang rendah dengan pembelian ulang 

yang tinggi. Konsumen yang memiliki sikap ini biasanya membeli 

berdasarkan kebiasaan. Dasar yang digunakan untuk pembelian produk 

atau jasa disebabkan oleh faktor kemudahan situsional. Kesetiaan 

semacam ini biasanya banyak terjadi terhadap produk atau Jasa yang 

sering dipakai. Contoh dari kesetiaan ini terlihat dari kegiatan 
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pembelian bensin yang dilakukan konsumen di dekat daerah rumahnya 

dan sebagainya. Pembeli dengan loyalitas yang lemah rentan beralih ke 

produk pesaing yang dapat menunjukkan manfaat yang jelas. 

Meskipundemikian, perusahaan masih memiliki kemungkinan untuk 

mengubah jenis loyalitas ini ke dalam bentukloyalitas yang lebih tinggi 

melalui pendekatan yang aktif ke pelanggan danpeningkatan nilai 

perbedaan positif yang diterima konsumen atas produk maupun jasa 

yang ditawarkan kepadanya dibandingkan dengan yang ditawarkan 

para pesaing lain. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan 

keramahan dalam pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada 

konsumen. 

c. Loyalitas Tersembunyi (Laten Loyality) 

Jenis loyalitas tersembunyi merupakan sebuah kesetiaan 

atauketerikatan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat 

pembelian ulang yang rendah. Konsumen yang mempunyai sikap laten 

loyality pembelian ulang juga didasarkan pada pengaruh faktor 

situasional daripada sikapnya. Sebagai contoh, seorang suami 

menyukai masakan Eropa, tetapi mempunyai istri yang kurang 

menyukai masakan Eropa. Maka suami tersebut hanya sesekali saja 

mengunjungi restoran Eropa dan lebih sering pergi ke restoran yang 

dimana masakan yang ditawarkan dapat dinikmati bersama. 
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d. Loyalitas Premium (Premium Loyalty) 

Loyalitas ini merupakan yang terjadi bilamana suatu tingkat 

keterikatan tinggi yang berjalan selaras dengan aktivitas pembelian 

kembali. Setiap perusahaan tentunya sangat mengharapkan kesetiaan 

jenis ini dan setiap usaha preference yang tinggi. Contoh jenis loyalty 

premium adalah rasa bangga yang muncul ketika konsumen 

menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dan dengan 

senang hati membagi pengetahuan dan merekomendasikannya kepada 

teman, keluarga maupun orang lain. 

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

Kesetiaan pada diri pelanggan ini timbul tanpa adanya paksaan dan 

pihak manapun, tetapi timbul dari kesadaran sendiri dari masa lalu. 

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

Menurut Kertajaya (2006) menyatakan sebagai berikut: 

a. Kepuasan pelanggan 

Jika perusahaan dapat memberikan service yang melebihi 

ekspektasi pelanggan, maka pelanggan akan puas. Pelanggan yang 

puas pasti akan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap produk 

dibandingkan dengan pelanggan yang tidak puas. 

b. Retensi pelanggan 

Retensi pelanggan merupakan lamanya hubungan dengan pelanggan. 

Tingkat retensi pelanggan adalah presentase pelanggan yang telah memenuhi 

sejumlah pembelian ulang selama periode waktu yang terbatas. 
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c. Migrasi pelanggan 

Perpindahan pelanggan terus terjadi meski pelanggan telah 

puas, dengan produk dan service yang diberikan perusahaan dan 

bahkan dengan program loyalitas yang disediakan perusahaan. 

d. Antusiasme pelanggan 

Loyalitas tidak hanya berada dalam pikiran, mengingat dan 

menggunakan produk, mereferensikan dan merekomendasikan 

pemakaian kepada orang lain, tetapi juga telah menjadi bagian dan diri 

pelanggan seutuhnya. 

4. Ciri-ciri loyalitas pelanggan  

Menurut Griffin (2003: 223) antara lain: 

a. Memiliki komitmen pada merek tersebut. 

b. Berani membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan dengan 

merek lain. 

c. Merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain. 

d. Dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut, tidak 

melakukan pertimbangan. 

e. Selain mengikuti informasi yang berkaitan dengan merek tersebut, juga 

selalu mengikuti perkembangannya. 

f. Dapat menjadi semacam juru bicara dari merek tersebut dan selalu 

mengembangkan hubungan dengan merek tersebut. 
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5. Indikator Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan mempunyai komitmen akan berbelanja 

barang-barang kebutuhan dan akan mengabaikan aktivitas pesaing yang 

mencoba untuk menarik pelanggan. Hal ini tidak akan menggugah hati 

pelanggan yang setia pada suatu merek untuk mencoba atau beralih kepada 

produk/jasa lain yang sejenis. Terdapat beberapa pelanggan yang sampai 

berani membayar lebih kepada perusahaan yang sudah sangat 

dipercayainya karena apa yang diharapkan sudah didapat atau bahkan 

terlampaui begitulah yang dinamakan pelanggan yang setia.  

Menurut Kotler & Keller (2006) indikator dari loyalitas pelanggan 

adalah: 

a. Repeat Purchase (kesetiaan dalam pembelian produk) 

Pelanggan akan selalu menjatuhkan keputusan untuk pembelian 

produkatau jasa pada satu merek saja tanpa suatu pertimbangan 

apapun. 

b. Retention (ketahanan terhadap pengaruh negatifmengenai perusahaan)  

Banyaknya kesempatan untuk berbisnis membuat perusahaan 

harus selalu mengkhawatirkan tentang adanya pesaing, banyak pesaing 

yang muncul mengakibatkan cara yang tidak benar pun bermunculan 

seperti perusahaan satu dengan perusahaan yang lain saling 

menjatuhkan, itu akan sangat merugikan karena akan mengakibatkan 

berkurangnya atau hilangnya pelanggan, tetapi lain halnya dengan 

pelanggan yang loyal, sebanyak apapun isu negative tentang suatu 
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perusahaan yang diterimanya apabila dia sudah percaya penuh kepada 

perusahaan atau merek tersebut maka tidak akan membuatnya untuk 

berpaling kepada merek atau perusahaan lain. 

c. Referalls (merefrensikan secara total eksistensi perusahaan) 

Jika produk atau jasa baik, pelanggan akan mempromosikan 

kepada orang lain, dan apabila produk atàu jasa buruk dan jauh dari 

harapan maka pelanggan akan diam atau tidak akan memberitahu 

kepada orang lain tetapi pelanggan tersebut akan memberitahukannya 

kepada pihak perusahaan agar perusahaan dapat memperbaikinya. 

Mempertahankan pelanggan ternyata lebih sulit daripada 

mendapatkan pelanggan baru, maka pelanggan harus dipertahankan agar 

tidak beralih pada pesaing. Loyalitas dapat terbentuk jika pelanggan 

merasa puas dengan merek/tingkat layanan yang diterima dan berminat 

untuk terus melanjutkan hubungan (Selnes dalam Mouren 

Margaretha2004:297). 

Teori diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan adalah 

kesetiaan pelanggan setelah mengalami pelayanan yang dinyatakan dalam 

perilaku untuk menggunakan jasa tersebut. Pelanggan juga memberikan 

perilaku yang dapat menguntungkan perusahaan dalam proses promosi 

perusahaannya tanpa adanya paksaan dari perusahaan. Perilaku tersebut 

mencerminkan adanya ikatan jangka panjang antara perusahaan dan 

pelanggan 
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B. Kepuasan Pelanggan 

1. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan pelanggan adalah respons emosional terhadap 

pengalaman-pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang 

dibeli, gerai ritel, atau bahkan pola perilaku (seperti perilaku berbelanja 

dan perilaku pembeli), serta pasar secara keseluruhan Westbrook dan 

Reilly (2008). Menurut Nasution (2001 : 44 ) pelangggan merupakan 

orang yang teramat penting yang harus dipuaskan oleh perusahaan dan 

perusahaan tergantung padanya. Sedangkan menurut Rambat Lupiyoadi 

(2001 : 143) Pelanggan adalah seseorang yang beberapa kali datang ke 

tempat yang sama untuk membeli suatu barang atau peralatan. Pelanggan 

mengalami berbagai tingkat kepuasan dan ketidakpuasan setelah 

mengalami  atau merasakan masing-masing jasa sesuai dengan sejauh 

mana harapan mereka terpenuhi atau terlampaui. Harapan adalah standar 

internal yang digunakan pelanggan untuk menilai kualitas suatu 

pengalaman jasa (Lovelock dan Wright, 2007:93). Kepuasan adalah salah 

satu penyebab diantara terbentuknya loyalitas (Dharmayani dalam Taslim 

Bahar 2009). 

Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja 

produk anggapannya (atau hasil) dalam kaitannya dengan harapan. 

Menurut Kotler (2009) bahwa “perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 

(atau hasil) terhadap ekspentasi mereka.” Menurut Oliver dalam Supranto 
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(2006) mendefinisikan kepuasan adalah “tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan 

harapannya. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah perasaan senang (puas) atau kecewa (tidak puas) pada seseorang 

yang muncul setelah seseorang mengkonsumsi produk atau jasa dengan 

melihat kinerja yang diberikan oleh produsen apa sudah sesuai dengan 

pelayanan yang dijanjikan atau tidak. Menurut Ariastuti dan Antara (2005) 

terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi 

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas pelanggan. 

2. Indikator kepuasan pelanggan 

Hawkins dan Lonney dikutip dalam Tjiptono (2004:101) atribut 

pembentuk kepuasan terdiri dari: 

a. Kesesuaian harapan 

Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang 

diharapkan oleh pelanggan dengan yang dirasakan oleh pelanggan, 

meliputi : produk yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang 

diharapkan. Pelayanan oleh karyawan yang diperoleh sesuai atau 

melebihi dengan yang diharapkan. Fasilitas penunjang yang didapat 

sesuai atau melebihi dengan yang diharapkan. 

 



20 
 

b. Minat berkunjung kembali 

Merupakan kesedian pelanggan untuk berkunjung kembali atau 

melakukan pembelian ulang terhadap produk terkait, meliputi:berminat 

untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang diberikan oleh karyawan 

memuaskan,berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan manfaat 

yang diperoleh setelah mengkonsumsi produk,berminat untuk berkunjung 

kembali karena fasilitas penunjang yang disediakan memadai. 

c. Kesediaan merekomendasikan 

Merupakan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan 

produk yang telah dirasakannya kepada teman atau keluarga, meliputi: 

menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk yang 

ditawarkan karena pelayanan yang memuaskan,menyarankan teman 

atau kerabat untuk membeli produk yang ditawarkan karena fasilitas 

penunjang yang disediakan memadai,menyarankan teman atau kerabat 

untuk membeli produk yang ditawarkan karena nilai atau manfaat yang 

didapat setelah mengkonsumsi sebuah produk/jasa. 

Kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. 

Menurut Lena Ellitan (1999) indikator dari kepuasan pelanggan, yaitu: 

a. Tidak ada keluhan 

Pada pelanggan yang merasa puas setelah mengkonsumsi 

produk atau jasa mereka tidak akan mengeluh karena perusahaan telah 

memenuhi harapan yang dimiliki konsumen dan juga terkadang 

pelanggan merasa harpan pelanggan terlampaui. 
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b. Perasaan senang pada keseluruhan produk atau jasa 

Pelanggan akan merasakan nyaman dan senang apabila 

pelanggan puas dengan apa yang diberikan oleh perusahaan, dan 

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. 

c. Kesesuaian layanan dengan ekspektasi 

Produsen yang baik akan menjelaskan secara detail tentang 

layanan apa yang diberikan kepada pelanggan sehingga tidak ada 

kesalahpahaman antara produsen dan pelanggan, dan juga pelanggan 

yang puas atau tidak puas akan merasakan layanan yang diberikan 

sudah terealisasikan atau hanya wacana saja. 

d. Harapan pelanggan yang terlampaui 

Kebutuhan dan keinginan pelanggan mempunyai banyak 

karakteristik, sebagai produsen diharapkan memberikan pelayanan 

yang terbaik untuk pelanggannya sehingga produsen diharuskan selalu 

menganalisa kebutuhan dan keinginan pelanggannya dengan banyak 

metode, agar mempunyai pelanggan yang banyak maka produsen 

diharuskan merealisasikan harapan pelanggan atau bisa juga harapan 

yang diiniliki pelanggan terlampau jauh maka pelanggan akan merasa 

sangat puas. 
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3. Pengukur Kepuasan Pelanggan 

Pengukuran kepuasan pelanggan sangatlah penting untuk 

dilakukan karena memberikan informasi bermanfaat bagi perusahaan, 

pemegang saham, investor, pemerintah dan konsumen. Menurut Tjiptono 

(2011) ada enam konsep inti mengenai obyek pengukuran: 

a. Kepuasan pelanggan keseluruhan (Overaal Customer Satisfaction) 

Pelanggan langsung ditanya seberapa puas dengan produk atau jasa. 

Kepuasan diukur berdasarkan produk atau jasa perusahaan 

bersangkutan dan membandingkan dengan tingkat kepuasan 

keseluruhan terhadap produk atau jasa pesaing. 

b. Dimensi kepuasan pelanggan 

Mengidentifikasi dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan 

dan meminta pelanggan menilai produk atau jasa berdasarkan item 

spesifik, seperti kecepatan layanan, fasilitas layanan, atau keramahan 

staff. Meminta pelanggan menilai produk atau jasa pesaing 

berdasarkan item spesifik serta menentukan dimensi-dimensi yang 

paling penting dalam menilai kepuasan pelanggan keseluruhan. 

c. Konfirmasi harapan 

Kepuasan tidak diukur langsung, namun disimpulkan 

berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan pelanggan 

dengan kinerja actual produk pada sejumlah atribut atau dimensi 

penting. 
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d. Minat pembelian ulang 

Kepuasan pelanggan diukur berdasarkan perilaku dengan jalan 

menanyakan pelanggan apakah akan belanja atau menggunakan jasa 

perusahaan lagi. 

e. Kesediaan untuk merekomendasi 

Dalam kasus produk yang pembelian ulangnya relatif lama 

bukan hanya terjadi satu kali pembelian (seperti pembelian mobil, 

broker rumah, asuransi jiwa, tur keliling) kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk kepada teman atau keluarga. 

f. Ketidakpuasan pelanggan 

Ketidakpuasan pelanggan meliputi complain, retur, biaya 

garansi, product recall, gethok tular negatif dan konsumen yang beralih 

ke pesaing.Menurut Philip Kotler (2012), pelanggan dapat mengalami  

salah satu dari tingkatan kepuasan, yaitu: 

1) Bila kinerja lebih rendah dari harapan pelanggan 

Pelanggan akan merasa tidak puas, karenanya harapan lebih tinggi 

dari pada yang diterima pelanggan dari pemberi jasa. 

2) Bila kinerja sesuai dengan harapan pelanggan 

Pelanggan akan merasa puas karena harapan sesuai dengan apa 

yang diterima oleh pelanggan dari pemberi produk. 

3) Bila kinerja melebihi dari harapan pelanggan 

Pelanggan akan merasa sangat puas karena apa yang diterimanya 

melebihi dari apa yang mereka harapkan. 
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4. Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai respon konsumen 

terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan 

kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen adalah presepsi konsumen mengenai 

pelayanan dan kepuasan konsumen selain dipengaruhi oleh pelayanan juga 

ditentuan oleh kualitas produk, nilai, hanga dan faktor-faktor lainnya yang 

bersifat pribadi serta yang bersifat situasi sesaat. Irawan (2008) adapun 

penjelasan dari semua faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas produk adalah driver kepuasan konsumen yang multi dimensi. 

Konsumen akan puas dengan produk yang dibeli jika produk tersebut 

berkualitas baik. 

b. Harga, konsumen yang sensitif terhadap harga murah adalah sumber 

kepuasan yang penting karena mereka mendapatkan nilai yang tinggi. 

c. Service quality adalah konsep pelayanan yang terdiri dari tangibles, 

responsiveness, reliability, assurace, dan empathy. 

d. Emotional factor adalah faktor yang berhubungan dengan gaya hidup 

seseorang. 

e. Biaya dan kemudahan adalah konsumen akan semakin puas dengan 

relatif mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan produk dan 

pelayanan. 
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C. Kualitas Layanan 

1. Pengertian kualitas Iayanan 

Suatu kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan pada 

pelanggan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat 

keberhasilan dari kualitas yang diberikan perusahaan. Menurut Kotler dan 

Keller (2009) mendefinisikan kualitas merupakan total fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Inijelas merupakan 

definisi yang berpusat pada pelanggan. Perusahaan yang memuaskan 

sebagian besar kebutuhan pelanggannya sepanjang waktu disebut sebagai 

perusahaan yang berkualitas, tetapi kita harus membedakan antara 

kesesuaian kualitas dan kinerja. 

Parasuraman (dalam sukmawati 2011:3) mengatakan bahwa 

kualitas layanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa, karena inti produk 

yang dipasarkan adalah suatu kinerja (yang berkualitas), dan kinerjalah 

yang dibeli oleh pelanggan, oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan 

merupakan dasar bagi pemasaran jasa. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan 

adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna 

memenuhi harapan konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramah-

tamahan yang ditunjukkan melalui sikap berupa tindakan maupun sifat 

dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2000). 
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Saat harapan pelanggan lebih rendah dari persepsi terhadap layanan yang 

diperoleh, maka hal tersebut menjadi kejutan yang menyenangkan bagi 

pelanggan. Pada saat harapan pelanggan sesuai dengan persepsi terhadap 

layanan yang diperoleh maka pelanggan akan merasa puas. Namun, pada 

saat harapan pelanggan lebih besar daripada persepsi terhadap layanan 

yang diperoleh maka pelanggan tidak puas terhadap layanan. 

2. Faktor-faktor Kualitas Pelayanan 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan 

kualitaspelayanan Wolkins dalam (Tjiptono, 2004:63) adalah: 

a. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset 

mengidentifikasi determinan kualitas pelayanan yang penting bagi pasar 

sasaran dan memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran. 

b. Mengelola harapan pelanggan. 

Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar 

pulaharapan pelanggan yang pada gilirannya akan menambah peluang 

tidakdapat terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. Untuk itu 

adasatu hal yang dapat dijadikan pedoman yaitu jangan janjikan apa 

yang tidak bisa diberikan tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan. 

c. Mengelola bukti 

Pengelolaan bukti kualitas pelayanan bertujuan untuk 

memperkuatpersepsi pelanggan selama dan sesudah pelayanan 

diberikan. Oleh karena itu pelanggan lebih cenderung memperhatikan 

fakta-fakta tangible. 
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d. Mengembangkan budaya kualitas 

Budaya kualitas merupakan sistem oraganisasi yang 

menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan 

penyempurnaan kualitas secara terus menerus. Budaya kualitas terdiri 

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

harapan. 

3. Dimensi-dimensi Pelayanan 

Dimensi kualitas jasa layanan serqual merupakan dimensi kualitas 

jasa dimana setiap jasa yang ditawarkan memiliki beberapa aspek yang 

dapatdipergunakan untuk mengetahui tingkat kualitasnya.Menurut 

Zeithaini, Parasuraman, dan Berry (Fandy Tjiptono,2005:53) telah 

mengidentifikasi lima dimensi pelayanan berkualitas, yaitu: 

a. Bukti langsung (tangibles) 

PemaparanbuktilangsungdalamLupiyoadi(2001:148),”kemamp

uan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepadapihak 

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana, fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, yang meliputi fasilitas 

fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya). Perlengkapan dan 

peralatan yangdipergunakan (tekhnologi) serta penampilan 

pegawainya”.Bukti langsung dalam Tjiptono (2005:70), “bukti fisik 

dari jasa,bisa berupa fisik peralatan yang digunakan, representasi fisik 

dari jasa (misalnya, kartu kredit plastik)”. 
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b. Kehandalan (Reliabilty) 

Menurut Lopiyoadi (2001:148), “kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat 

danterpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan 

(costumer)yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama, untuk 

semua pelanggan (costumer) tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan 

denganakurasi yang tinggi. 

c. Daya tanggap (responsiveness). 

Menurut Lupiyoadi (2001:148), “suatu kemampuan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat 

kepada pelanggan (costumer), dengan penyampaian informasi yang 

jelas.Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan”. 

d. Jaminan (Assurance). 

Jaminan menurut Lupiyoadi (2001:148), “Pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan pam pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan (customer) kepada 

perusahaan”. Indikator dari Assurance yaitu pengetahuan, keamanan, 

kemampuan untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

e. Empati (Emphaty) 

Perhatian yang tulus dan bersifat individu atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan pelanggan. Suatu perusahaan diharapkan 
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memilikipengetahuan tentang pelanggan, memahaini kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan. Indikator pada empati (emphaty), yaitu: 

1) Perhatian 

2) Pemahaman tentang kebutuhan pelanggan 

3) Menangani keluhan pelanggan 

 

D. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratih ayu (2014) tentang kualitas 

layanan terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif, subyek yang diambil dalam penelitian ini adalah nasabah PT 

Bpr Hoki dengan menggunakan teknik purposive sampling, pada hasil penelitian 

ditemukan bahwa secara garis besar nasabah laki-laki lebih dominan menabung 

daripada nasabah wanita. 

Penelitian Septiadi (2013) yang meneliti kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan pada suatu Klinik di Surabaya,hasil pengujian dengan 

menggunakan metode accidential sampling menunjukkan bahwa kualitas layanan 

secara bersama-sama berpengaruh tehadap loyalitas pelanggan. Naik turunnya 

pelanggan yang loyal pada Laboratorium Klinik Populer Surabaya tergantung oleh 

naik turunnya tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian Cornelia (2008) yang bertujuan mengetahui loyalitas 

pelanggan ditinjau dari jenis kelamin. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui 

bahwa variabel reliability merupakan variabel yang berpengaruh paling signifikan 
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terhadap loyalitas pelanggan 5asec Surabaya, dimana pengaruh yang dihasilkan adalah 

positif yang mayoritas respondennya adalah perempuan yaitu sebanyak 56 responden 

atau 56%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 44 responden atau 44%. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bagyo Mujiharjo (2006), 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan danpengaruhnya terhadap 

loyalitas pelanggan. Penelitian ini membahastentang keterkaitannya antara 

kualitas layanan dan keunggulan produk terhadap kepuasan dan loyalitas 

pelanggan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif 

kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dan kepuasan mempunyai 

pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Konsep tersebut juga diaplikasikan 

dalam lingkungan perbankan. Hal ini ditunjukan dari penelitian Sugiyanto dan 

sugiarti (2000) menunjukan bahwa kepuasan nasabah dipengaruhi oleh persepsi 

kualitas layanan dan loyalitas nasabah dipengaruhi oleh kepuasan nasabah. 

Mengacu pada kajian-kajian tersebut, peneliti beranggapan bahwa hal 

yang terpenting dalam terbentuknya kepuasan dan loyalitas adalah kualitas 

layanan. Kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan menjaga kualitas layanan. 

Kualitas layanan merupakan pemenuhan dari harapan konsumen atau kebutuhan 

konsumen yang membandingkan antara hasil dengan harapan dan menentukan 

apakah konsumen sudah menerima layanan yang berkualitas (Scheuning dan 

christoper, 2004). 

Tjiptono (2000) menyatakan bahwa hubungan antara pelanggan dengan 

perusahaan akan semakin kuat manakala pelanggan memiliki penilaian baik 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan dan sebaliknya semakin 
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lemah manakala konsumen atau pelanggan memiliki penilaian negatif terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan. Yang nampaknya menjadi faktor 

kunci yang menghubungkan berbagai dimensi kualitas layanan dan loyalitas 

pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Hal utama yang harus dilakukan oleh 

perusahaan adalahdengan memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga akan 

terciptanyakepuasan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal pada perusahaan. 

Oleh karena itu, kepuasan pelanggan dianggap sebagai variabel perantara atau 

saluran dimana kualitas layanan mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan dalam kerangka konseptual 

Gambar 1 sebagai berikut: 

Panel A Hubungan Langsung X1 Mempengaruhi Y 

 

 

  

Panel B Hubungan Tidak Langsung X1 Mempengaruhi Y, lewat X2 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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Keterangan: 

X1 : Kualitas Layanan 

X2 : Kepuasan Pelanggan 

Y : Loyalitas Pelanggan 

 : pengaruh parsial 

 : koefisien pengaruh langsung melalui kepuasan pelanggan 

a : Koefesien jalur variabel kualitas layanan (X1) terhadap kepuasan 

pelanggan (X2),  mengambarkan besarnya pengaruh langsung kualitas 

layanan terhadap kepuasan pelanggan 

b : Koefesien jalur variabel kepuasan pelanggan (X2) terhadap loyalitas 

pelanggan (Y), menggambarkan besarnya pengaruh langsung dari 

kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. 

c :  Koefesien jalur variabel kualitas layanan (X1) terhadap loyalitas pelanggan 

(Y), menggambarkan besarnya pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

c’ :  koefesien jalur variabel kualitas layanan (X1) terhadap loyalitas pelanggan 

(Y) yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan, menggambarkan besarnya 

pengaruh kualitas layanan secara tidak langsung atau berpengaruh 

langsung terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan 

pelanggan. 

 Pada gambar Panel A variabel X1 berpengaruh langsung terhadap Y 

(direct effect). Sedangkan pada gambar Panel B menggambarkan bentuk mediasi 

sederhana yaitu ada pengaruh tidak langsung X1 ke Y, lewat X2 sebagai variabel 
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mediator. Hubungan sederhana antara X1 dan Y sering disebut total effect dengan 

nilai koefisien total effect c (lihat panel A). koefisien c ini berbeda dengan 

koefisien c’, koefisien c’ merupakan koefisien pengaruh langsung (direct effect) 

X1 ke Y setelah mengendalikan X2 (panel B) 

1. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

Terdapat beberapa penelitian empiris yang mendukung bahwa 

kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan dalam perbankan 

(Caruana, 2002). Fullerton dan Taylor (2002) juga membuktikan bahwa 

terdapat hubungan yang erat antara kualitas layanan dan kepuasan. I Ketut 

Rahyuda dkk, (2013) menemukan bukti bahwa dimensi kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Garuda 

Indonesia di Denpasar. Jessica Lauw (2013) menyatakan bahwa dimensi 

kualitas tangible merupakan dimensi yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. 

Pada penelitian Aryani dan Rosinta (2010) menyatakan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dalam 

membentuk loyalitas pelanggan. Lubis (2013) menyatakan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan.Pada penelitian Lili et,al. (2011) bahwa kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pasien. Pada 

penelitian Sondakh (2015) menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan nasabah secara parsial. 

Variabel citra merek berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel 
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kepuasan nasabah secara parsial sementara variabel kepuasan nasabah 

berpengaruh signifikan terhadap variabel loyalitas nasabah. Manulang 

(2008) menyatakan bahwa lima dimensi kualitas pelayanan yaitu 

keandalan, daya tanggap, jaminan, empati pada bukti fisik mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan jasa penerbangan. 

Muhammad Habib, et. al. (2014) menyatakan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai 

doininan paling tinggi dari pada variable ekuitas merek dan switching Cost 

pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Office Semarang. 

Pada Penelitian Ikasani (2013) membuktikan bahwa nilai pelanggan dan 

kualitas pelayanan berpengaruh positif dansignifikan terhadap kepuasan 

pelanggan, baik secara parsial maupunsimultan. Pada penelitian diatas atas 

dasar pemikiran tersebut dapat dirumuskan hipotesis. 

H1 :  Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

Sepatu Bersih Malang. 

2. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Cornelia dan Veronica (2015) bahwa pada variabel kualitaslayanan 

memiliki beberapa dimensi diantaranya reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty, dan tangibles berpengaruh secara serentak terhadap 

loyalitas pelanggan namun ada satu dimensi variableyaitu reliability 

merupakan dimensi variable yang paling dominan terhadap loyalitas 

pelanggan Loundry 5Asec di Surabaya.  
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Putri, et.al.(2015) kualitas layanan memiliki pengaruh signifikan 

terhadaployalitas pelanggan setelah berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan. Hasil serupa ditunjukkan dalam penelitian Hong dan Prybutok 

(2008). Kualitas layanan juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan 

secara langsung, Zeithaini dkk., (1996) dan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan secara tidak langsung melalui kepuasan, Caruana(2002). 

Penelitian yang dilakukan Dabholkar et., al (2000) menyatakan bahwa 

kualitas jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

kosumen. Dengan adanya pelayanan yang baik dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen agar tercapai kepuasan dan meningkatkan intensitas pembelian 

kembali, sehingga pedagang di dalam pasar Bunder tersebut dapat 

berkembang dengan baik. Hal ini Relevan dengan pendapat Nurhikmah 

(2012) yang menyatakan bahwa pelayanan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen. 

H2 : Kualitas layanan ada pengaruh terhadap loyalitas pelangganSepatu 

Bersih Malang. 

3. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Dick and Basu (2007) menjelaskan bahwa kepuasan konsumen 

mampu memberikan pengaruh yang potensial secara langsung terhadap 

loyalitas pelanggan. Sehingga semakin tinggi kepuasan pelanggan 

diharapkan memberikan dampak positif path loyalitas pelanggan. 

Dharmawansyah (2013) membuktikan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Rumah Makan Pring Asri, 
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artinya semakin baik kepuasan pelanggan yang diberikan oleh pihak 

Rumah Makan Pring Asri, maka pelanggan akan semakin loyal. 

Pada penelitian Nurafni (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada Swalayan Smart 

Pasir Pengaraian. Sedangkan penelitian, Rahyuda dkk., (2013) menyatakan 

kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Garuda Indonesia di Denpasar. Rizki Fajar (2009) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan memang mempunyai pengaruh 

signifikan loyalitas pelanggan path pelanggan Fixed-Wire Line Phone di 

Surakarta. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian lain yang dilakukan 

oleh Trisno Musanto (2004) menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

pada CV. Sarana Media Advertising Surabaya. Darsono dan Wellyan 

(2007) bahwa kepuasan mempunyai asosiasi positif dengan loyalitas, 

tetapi dengan catatan peningkatan kepuasan tidak selalu menghasilkan 

peningkatan loyalitas dalam derajat yang sama. Beberapa penelitian lain di 

sektor jasa yang dilakukan oleh Silalahi (2007), Bahar dkk. (2009), 

Rajawali (2009), Seffy (2009), dan Haryono (2010) juga menyatakan 

bahwa kepuasan berpengaruh positifterhadap loyalitas. 

H3 : Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

Sepatu Bersih Malang. 
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4. Pengaruh Kepuasan Pelanggan dalam memediasi antara kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan faktor utama dalam penilaian 

kualitas pelayanan. Dalam hal ini konsumen menilai kinerja pelayanan dan 

merasakan langsung produk suatu layanan. Semakin tinggi kualitas 

layanan yang dirasakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan 

pelanggan dan selanjutnya semakin berdampak positif terhadap niat 

seseorang untuk menyikapi layanan tersebut, Kartika (2012).  

Menurut Dwi dan Febrina dalam Gilbert, et.al. (2004) kualitas 

layanan mendorong pelanggan untuk komitmen kepada produk dan 

layanan suatu perusahaan sehingga berdampak kepada peningkatan market 

share suatu produk. Kualitas layanan sangat kursial dalam 

mempertahankan pelanggan dalam waktu yang lama. Perusahaan yang 

memiliki layanan yang superior akan dapat memaksimalkan performa 

keuangan perusahaan. Kualitas yang rendah akan menimbulkan 

ketidakpuasan pada pelanggan, karena pelanggan yang kecewa akan 

bercerita paling sedikit 15 orang lainnya. Dampaknya calon pelanggan 

akan menjatuhkan pilihannya kepada pesaing, Dwi dan Febrina dalam 

Lupiyoadi dan Hamdani (2006). 

Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para 

pelanggan, perusahaan perlu meningkatkan kulitas pelayanannya, karena 

pada kualitas layanan yang diberikan pelanggan sendiri yang nanti 

merasakan dan kemudian dapat menilai. Menurut Kartika (2012) kualitas 
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pelayanan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan 

kompetitif. Kualitas pelayanan yang baik dapat menimbulkan loyalitas 

pelanggan, menarik pelanggan baru, karena pelanggan terpuaskan 

kebutuhannya. pada akhirnya, Melalui kepuasan pelangganlah perusahaan 

akan memperoleh keuntungan jangka panjang.  

Fungsi dari kepuasan pelanggan adalah loyalitas pelanggan, 

pelanggan yang loyal akan mengkonsumsi produk atau jasa secara terus 

menerus pada saat pelanggan membutuhkannya. Dwi dan Febrina (2011) 

konsep dari kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas saling berhubungan 

satu dengan yang lain. Secara teoritis, dalam prosesnya dapat memberikan 

acuan pada penelitian ini, dimana kualitas layanan mempengaruhi loyalitas 

baik secara langsung maupun mempengaruhi loyalitas secara tidak 

langsung melalui kepuasan pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Woro dan Naili (2013) menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara nilai pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada PO Efesiensi Jurusan 

Yogyakarta-Cilacap. Kiki Engga (2009) Kepuasan pelanggan memediasi 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada warung 

spesial sambal “SS” 4 UNS. Rizki Fajar (2009) Menyatakan bahwa 

kepuasna pelanggan memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan Fixed-Wire Line Phone di Surakarta.  

Aryani dan Rosinta (2010) menyatakan bahwa kepuasan dapat 

memediasi pengaruh kualitas layanan dengan loyalitas pelanggan PT 
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Human Resource Development Institute. Cahyani dan Rahanatha (2014) 

Menyatakan bahwa kualitas layanan melalui kepuasan pelanggan 

berpengaruh postif dan signifikan terhadap kepercayaan nasabah Jasa 

Raharja Cabang Bali. 

H4 : kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan. 


