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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  
 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Di bawah ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

dijadikan sebagai landasan empiris bagi peneliti. Persamaan dan perbedaan 

antara beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No Tema Penelitian Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Kualitas produk dan 

citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan 

Samsung (saputra, 

2017). 

Bebas: 

Kualitas produk, 

citra merek 

 

 

 

Terikat:  

Loyalitas 

pelanggan 

Regresi linier berganda Hasil analisis menunjukan 

bahwa tedapat pengaruh 

yang positif dan signifikan  

dari kualitas produk dan 

citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan 

Samsung. 

2 Kualitas produk, 

kualitas layanan, dan 

citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan  

pada Riski Tama 

Swalayan 

Ngadiluwih 

(Kasanah, 2016) 

 

Bebas:  

Kualitas produk, 

kualitas layanan,  

citra merek,  

 

 

Terikat:  

Loyalitas 

Pelanggan 

Regresi linear berganda Faktor kualitas produk, 

kualitas laayanan, dan 

citra merek terbukti 

berpengaruh sangat 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan di 

Riski Tama Swalayan 

Ngadiluwih 
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No Tema Penelitian Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

3 Kualitas produk dan 

citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan 

Starbucks (Fadillah 

& Koyum, 2015) 

Bebas: 

Citra merek, 

kualitas prouk,   

 

 

 

Terikat: 

Loyalitas 

pelanggan 

Regresi linear berganda Hasil analisis menunjukan 

kualitas produk dan citra 

merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan 

starbucks 

4 Kualitas produk 

dancitra merek 

terhadap loyalitas 

konsumen air minum 

dalam kemasan aqua 

(sidik, 2015) 

Bebas: 

Harga, citra merek, 

kualitas produk 

 

 

 

Terikat: 

Loyalitas 

pelanggan 

Regresi linier berganda  Hasil analisis menunjukan  

kualitas produk dan citra 

merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

loyalitas konsumen ir 

minum dalam kemasan 

aqua 

5 Kualitas prouk, citra 

merek, terhadap 

loyalitas konsumen 

pada produk oli 
federal diwilayah 

Jakarta timur 

(Kresnamurti & 

Putri, 2012) 

Bebas: 

Kualitas produk, 

citra merek, 

Kepuasan 
pelanggan 

 

 

 

Terikat: 

Loyalitas pelangga 

Regresi linier berganda Hasil analisis menunjukan 

kualitas produk dan citra 

merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 
loyalitas konsumen pada 

produk oli federal di 

wilayah Jakarta Timur.  

 

Skripsi penelitian yang dibuat oleh peneliti terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan peneliti terdahulu yang tercantum di dalam jurnal 

penelitian terdahulu. Persamaan penelitian yang dibuat dengan penelitian 

terdahulu adalah metode penelitian menggunakan analisis linier regresi 

berganda. Sedangkan perbedaan yang membedakan yaitu pada variabel yang 

digunakan dan objek yang diteliti.  
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Variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan 

variabel kepuasan pelanggan, kualitas layanan, harga dan lain-lain. 

Sedangkan variabel yang digunakan oleh peneliti menggunakan variabel 

kualitas produk dan citra merek. Dan objek penelitian yang digunakan 

peneliti terdahulu pada pelanggan Smartphone Samsung Galaxy Series,  

Starbucks dan lain-lain. Sedangkan objek penelitian yang digunakan peneliti 

pada pelanggan ice cream Aice.  

B. KAJIAN TEORI 

1. Loyalitas pelanggan 

a. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Menurut Musanto (Dalam Saputra, 2017:8) berpendapat bahwa 

loyalitas pelanggan adalah 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. Sedangkan 

menurut Olson (Dalam Sukmawati, 2011:25) loyalitas pelanggan 

menurut Loyalitas pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk 

melakukan pembelian secara berulang-ulang dan utuk membangun 

kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilakan 

oleh badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui 

suatu proses pembelian yang berulang‐ulang tersebut. 
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b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

Seorang konsumen dapat menjadi pelanggan yang loyal karena 

adanya beberapa faktor-faktor yang menentukan loyalitas terhadap 

suatu produk atau jasa. Dalam membangun dan meningkatkan 

loyalitas pelanggan, perusahaan harus memperhatikan faktor‐faktor 

yang mempengaruhinya. Menurut Robinette (Dalam Hidayatullah, 

2013:22) faktor‐faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah 

perhatian (caring), kepercayaan (trust), perlindungan (length 

ofpatronage), dan kepuasan akumulatif (overall satisfaction).  

1) Faktor pertama, yaitu perhatian (caring), perusahaan harus dapat 

melihat dan mengatasi segala kebutuhan, harapan, maupun 

permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Dengan perhatian itu, 

pelanggan akan menjadi puas terhadap perusahaan dan melakukan 

transaksi ulang dengan perusahaan, dan pada akhirnya mereka akan 

menjadi pelanggan perusahaan yang loyal. Semakin perusahaan 

menunjukkan perhatiannya, maka akan semakin besar loyalitas 

pelanggan itu muncul. 

2) Faktor kedua, yaitu kepercayaan (trust), kepercayaan timbul dari 

suatu proses yang lama sampai kedua belah pihak saling 

mempercayai. Apabila kepercayaan sudah terjalin di antara 

pelanggan dan perusahaan, maka usaha untuk membinanya akan 

lebih mudah, hubungan perusahaan dan pelanggan tercermin dari 

tingkat kepercayaan (trust) para pelanggan. Apabila tingkat 
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kepercayaan pelanggan tinggi, maka hubungan perusahaan dengan 

pelanggan akan menjadi kuat. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam membina hubungan dengan pelanggan, yaitu 

segala jenis produk yang dihasilkan perusahaan harus memiliki 

kualitas atau kesempurnaan seperti yang seharusnya atau 

sebagaimana dijanjikan, sehingga pelanggan tidak merasa tertipu, 

yang mana hal ini dapat mengakibatkan pelanggan berpindah ke 

produk pesaing. 

3) Faktor ketiga, yaitu perlindungan (length of patronage), perusahaan 

harus dapat memberikan perlindungan kepada pelanggannya, baik 

berupa kualitas produk, pelayanan, komplain ataupun layanan 

purna jual. Dengan demikian, pelanggan tidak khawatir perusahaan 

dalam melakukan transaksi dan berhubungan dengan perusahaan, 

karena pelangga merasa perusahaan memberikan perlindungan 

yang mereka butuhkan. 

4) Dan faktor keempat, yaitu kepuasan akumulatif (overall 

satisfaction), kepuasan akumulatif adalah keseluruhan penilaian 

berdasarkan total pembelian dan konsumsi atas barang dan jasa 

pada suatu periode tertentu. Kepuasan akumulatif ditentukan oleh 

berbagai komponen seperti kepuasan terhadap sikap agen (service 

provider) dan kepuasan terhadap perusahaan itu sendiri. Oleh 

karena itu, perusahaan harus dapat memberikan rasa puas kepada 

pelanggan dalam melakukan segala transaksi dengan perusahaan, 
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sehingga dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan dan 

meningkatkan fungsi dan kegunaan dari segala fasilitas dan sumber 

daya yang dimiliki agar pelanggan dapat memanfaatkannya kapan 

saja dan dimana saja. (dalam, economicsjurnal.blogspot.com) 

c. Indikator Loyalitas Pelanggan 

Ada beberapa indikator pelanggan bisa dikatakan loyal 

terhadap perusahaan, berikut ini merupakan indikator loyalitas 

pelanggan menurut Griffin (Dalam Saputra, 2017:11).sebagai berikut : 

1) Rata-rata pembelian ulang. 

Rata-rata pembelian ulang yaitu kemungkinan akan membeli lagi 

bila membutuhkan produk atau jasa yang sama. Pelanggan yang 

memiliki rata rata pembelian yang lebih tinggi berarti dapat 

dikatakan lebih loyal dari pada pelanggan dengan rata-rata 

pembelian yang lebih rendah.  

2) Membeli produk dan layanan yang sama. 

Membeli produk dan layanan yang sama yaitu pelanggan akan 

membeli produk dan layanan pada perusahaan yang sama. Ukuran 

loyalitas pelanggan berkembang pada perilaku pembelian terhadap 

produk baru yang dikeluarkan perusahaan.  

3) Memberikan rekomendasi atau mempromosikan produk ke orang 

lain. 

Memberikan rekomendasi atau mempromosikan produk ke orang 

lain yaitu pelanggan yang loyal akan merekomendasikan dan 
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menceritakan pengalaman positif mengenai produk dan jasa dari 

badan usaha tersebut kepada pelanggan lain. 

4) Menunjukan kekebalannya (akan produk yang dimaksud) dalam 

persaingan. 

Menunjukan kekebalannya yaitu pelanggan yang loyal tidak goyah 

untuk beralih pada produsen lain karena pelanggan tersebut yakin 

bahwa produk dan jasa dari badan usaha yang mereka pilih adalah 

yang terbaik dan berbeda dari produk dan jasa badan usaha lain. 

2. Kualitas produk 

a. Pengertian Kualitas Produk 

Menurut Kotler dan Armstrong (Dalam Prasastiningtyas, 

2016:3) kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan tersebut meliputi daya tahan, 

kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan 

diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara 

keseluruhan. Sedangkan menurut Handoko (Dalam Chaeriah, 2016:4) 

kualitas prduk adalah suatu kondisi dari sebuah barang berdasarkan 

pada penilaian atas kesesuaiannya dengan standar ukur yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan pendapat ini diketahui bahwa kualitas barang 

ditentukan oleh tolak ukur penilaian. Semakin sesuai dengan standar 

yang ditetapkan dinilai semakin berkualitas. 
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b. Indikator Kualitas Produk 

Menurut Fatlahah (2013) indikator yan digunakan untuk 

mengukur kualitas produk dalam penelitian ini adalah rasa, tekstur, 

aroma, rasa, penampla fisik produk, dan porsi (size). 

1) Tekstur, tekstur yaitu unsur rupa yang menunjukkan rasa 

permukaan bahan, yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam 

susunan untuk mencapai bentuk rupa 

2) Aroma, aroma yaitu hasil dari uap proses pengolahan bahan, uap 

ini tercipta dari bahan-bahan yang diolah, tiap bahan memiliki 

aroma yang berbeda, proses dan metode pengolahan juga akan 

menentukan hasil dari aroma yang akan tercium. 

3) Rasa, rasa merupakan sebuah reaksi kimia dari gabungan berbagai 

bahan dan menciptakan sesuatu rasa baru yang dirasakan oleh 

lidah.  

4) Penampilan Fisik Produk, penampilan fisik yaitu segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penampilan luar produk yang mudah 

diamati dan dinilai oleh pelanggan. Penampilan fisik produk secara 

disadari atau tidak, dapat menimbulkan respon atau tanggapan 

tertentu dari para pelanggan. 

5) Porsi (size), porsi adalah sebuah ukuran produk yang menentukan 

apakah produk tersebut dapat dikonsumsi sebagaimana 

kebutuhannya.  

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penampilan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanggapan&action=edit&redlink=1
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3. Citra Merek 

a. Pengertian Citra Merek 

Menurut Shimp (Dalam Ningsih, 2009:11) berpendapat 

bahwasanya brand image (citra merek) dapat dianggap sebagai jenis 

asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika mengingat sebuah 

merek tertentu. Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam 

bentuk pemikiran atau citra tertentu yang dikaitkan pada suatu merek, 

sama halnya ketika kita berpikir mengenai orang lain.  

Sedangkan Menurut Kotler (Dalam Saputra, 2017:14) citra 

merek adalah serangkaian keyakinan atau kepercayaan yang dipegang 

konsumen terhadap merek. Citra tidak dapat ditanamkan dalam pikiran 

konsumen dalam semalam atau di sebarkan melalui satu media saja. 

Sebaliknya citra tersebut harus disampaikan melalui tiap sarana 

komunikasi yang tersedia dan disebarkan secara terus menerus karena 

citra yang kuat sangatlah sulit bagi sebuah perusahaan untuk menarik 

pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 

b. Indikator Citra Merek 

Menurut Aaker dan Biel (Dalam Supriyadi dkk, 2016) dalam 

mengukur citra merek digunakan beberapa indikaator diantaranya citra 

pembuat (Corporate Image), citra produk/konsumen (Product Image), 

citra pemakai (User Image). 
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1) Citra Pembuat (Corporate Image) 

Citra pembuat yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu barang atau 

jasa. Meliputi: popularitas, kredibilitas, jaringan perusahaan, serta 

pemakai itu sendiri. 

2) Citra Pemakai (User Image)  

Citra pemakai yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang menggunakan suatu barang atau 

jasa. Meliputi: pemakai itu sendiri, serta status sosialnya. 

3) Citra Produk / Konsumen (Product Image) 

Citra produk yaitu sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Meliputi: atribut dari 

produk, manfaat bagi konsumen, serta jaminan. 

C. KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

Kerangka pikir merupakan konsep yang menjelaskan bahwa kualitas 

produk dan citra merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. adapun 

kerangka pikir pada penelitian ini dapat dibuat seperti gambar 2.1. 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pikir 
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(X2) 

Loyalitas Pelanggan 
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Untuk mendukung kerangka pikir pada gambar 2.1, maka dibuat 

hipotesis penelitian. Dalam membuat hipotesis digunakan berbagai penelitian 

terdahulu sebagai rujukan untuk membuat hipotesis. Adapun hasil dari 

penelitian terdahulu sebagai berikut. 

1. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan (kurniawati dkk, 2014). Sedangkan menurut Novitayanti 

(2014) Kualitas produk berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Saputra 

(2017) yang menyatakan bahwa kualits produk berpengaruh positif dan 

signfikan terhadap loyaltas pelanggan. Pernyataan tersebut diperkuat 

Dennisa & Santoso, (2016) yang menyatakan kualitas produk 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  

Kualitas produk berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan 

(Utari & Sitinjak, 2015). Sedangkan menurut Pratiwi (2010) kualitas 

produk sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan karena semakin 

tinggi kualitas produk yang diterima pelanggan maka semakin tinggi 

tingkat loyalitas pelanggan tersebut. Kualitas produk berpengrauh 

terhadap loyalitas pelanggan karena dengan adanya kualitas produk yang 

baik konsumen akan merasa terpenuhi kebutuhannya dan menjadi loyal 

akan produk tersebut (Nurhudawan, 2017). Menurut Fadillah & Koyum, 

(2015) kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 

sama halnya dengan Rimiati & Widodo, (2014) yang menyatakan 



19 
 

  

kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan.  

H1 : Kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan ice cream Aice 

2. Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Cita merek berpengaruh positif dan signifikan tehadap loyalitas 

pelanggan (Dennisa & Santoso, 2016). Sedangkan menurut Rimiyati & 

Widodo (2014) Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Saputra (2017) 

yang menyatakan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signfikan 

terhadap loyaltas pelanggan.  

Variabel citra merek berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 

loyalitas konsumen (Dewi, 2012). Menurut Tomida & Satrio (2016) 

Loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh pengalaman pengguna produk yang 

memuaskan, citra merek yang positif, atribut merek seperti kualitas, 

performansi, mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki merek lain, harga 

yang sesuai, ketersediaan dan kemudahan mendapatkan produk merek 

tersebut. Sedangkan menurut Kurniawati dkk (2014) Citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsuen. Pernyataan 

tersebut di dukung oleh Novitayanti (2014) yang menyatakan Citra merek 

berpengaruh positif dan sifnifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

H2 : Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan ice cream Aice 
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3. Pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan

Menurut Rimiyati & Widodo (2014) kualitas produk dan citra merek 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loylitas pelanggan.. Pernyataan 

tersebut di perkuat Fadillah & Koyum (2015) yang menyatakan bahwa 

kualitas produk dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Sama halnya dengan Kresnamurti & Putri (2012) yang 

menuatakan bahwa kualitas produk dan citra merek berpengaruh positif dan 

sigifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Terdapat pengaruh kulaitas produk dan citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan (Zulfiani, 2017). Menurut Sidik (2015) Terdapat 

pengaruh kualitas produk dan citra merek secara signifikan terhdap loyalitas 

pelanggan. Sama halnya dengan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa 

kualitas produk dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan.  

H3 : Kualitas produk dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan di outlet ice crem Aice 
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