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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Loyalitas Pelanggan  

Loyalitas pelangan adalah kesediaan pelanggan untuk terus 

berlangganan pada sebuah perusahaan dalam jangka panjang, dengan 

membeli dan menggunakan barang dan jasanya secara berulang-ulang dan 

lebih baik lagi secara eksklusif dan dengan suka rela merekomendasikan 

produk perusahaan tersebut kepada teman-teman dan rekan-rekannya 

(Lovelock dan Wright, 2007). Menurut Griffin (2005) Imbalan dari 

pelanggan yang loyal bersifat jangka panjang dan kumulatif. Semakin lama 

loyalitas seorang pelanggan, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan 

dari pelanggan. 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen yang dipegang untuk membeli 

kembali atau berlangganan produk atau jasa dimasa depan, meskipun 

pengaruh situasi dan upaya pemasaran memiliki potensi untuk meyebabkan 

konsumen beralih ke produk/jasa lain (Kotler dan Keller, 2012). Loyalitas 

merupakan suatu komitmen dari pelanggan untuk membeli barang atau jasa 

secara terus menerus pada suatu perusahaan. 

Loyalitas pelanggan saat ini juga menjadi salah satu tujuan perusahaan 

untuk mempertahankan pelanggannya. Menurut Tjiptono (2014) pelanggan 

yang benar-benar loyal kemungkinan besar loyal pada portofolio produk dan 

jasa perusahaan selama bertahun-tahun. Menurut Ali Hasan (2008) loyalitas 
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pelanggan didefinisikan sebagai orang yang membeli, khusunya yang 

membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan merupakan seseorang 

yang terus menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama 

untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau 

mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Loyalitas 

pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam 

pemasaran modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas diharapkan 

perusahaan akan mandapat keuntungan jangka panjang atas hubungan 

mutualisme yang terjalin dalam kurun waktu tertentu. 

1) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

Menurut Gaffar (2007) loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh 

beberapa aspek-aspek berikut:  

a) Kepuasan (Satisfaction), kepuasan pelanggan merupakan 

perbandingan antara harapan sebelum melakukan pembelian dengan 

kinerja yang dirasakan.  

b) Ikatan emosional (Emotional bonding), 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 (Trust), kemauan seseorang untuk mempercayakan 

perusahaan atau sebuah merek untuk melakukan atau menjalankan 

fungsinya. 
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d) Kemudahan (Choice reduction and habit), 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 (History with company), sebuah 

pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk perilaku. 

Ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik dari perusahaan, maka 

kita akan mengulangi perilaku kita pada perusahaam 

tersebutIndikator loyalitas merek. 

2) Indikator Loyalitas Pelanggan 

Griffin (2005) menjelaskan bahwa loyalitas pelanggan dapat diukur 

melalui beberapa indikator sebagai  yaitu:  

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 antra lini produk dan jasa 

Pelanggan tidak hanya membeli satu jenis produk/jasa 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/jasa lain, mereka 

yakin dengan produk yang digunakan saat ini, dan sulit untuk beralih 

ke produk/jasa yang lain. 

2. Kepuasan Pelanggan 

Kotler dan Keller (2009) mengungkapkan kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan 

antara kinerja (hasil) suatu produk atau jasa yang dipikirkan terhadap kinerja 

atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja dibawah harapan pelanggan tidak 

puas. Jika kinerja memenuhi harapan atau melibihi harapan pelanggan akan 

merasakan kepuasan. 

Lovelock dan Wright (2007) menyatakan bahwa kepuasan adalah 

keadaan emosional reaksi paska pembelian mereka dapat berupa kemarahan, 

ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan dan kesenangan. 

Lupiyoadi (2004) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian (disconfirmation) yang 

dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaiannya.  

kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja (hasil) 
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suatu produk dengan harapan-harapanya (Tjiptono, 2012). Sedangkan 

menurut Irawan (2008), kepuasan pelanggan ditentukan oleh persepsi 

pelanggan atas performance produk atau jasa dalam memenuhi harapan 

pelanggan. 

1) Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan 

Zeithaml dan Bitner (2003), menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a) Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu konsumen akan merasa puas 

apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai 

dengan yang diharapkan. 

b) Kualitas produk, yaitu konsumen akan merasa puas apabila hasil 

mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan 

berkualitas.  

c) Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang 

lebih tinggi kepada konsumen. 

d) Faktor situasi, yaitu keadaan atau kondisi yang dialami oleh 

konsumen. 

e) Faktor pribadi dari konsumen, yaitu karakteristik konsumen yang 

mencakup kebutuhan pribadi. 

2) Dimensi Kepuasan Pelanggan 
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Kepuasan pelanggan memiliki indikator keberhasilan, menurut 

Ellitan (2006), yaitu:  

a) Tidak ada keluhan atau keluhan teratasi. 

b) Perasaan puas pelanggan pada keseluruhan produk. 

c) Kesesuaian dengan ekspektasi/ harapan pelanggan. 

3. Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler (2000), kualitas pelayanan merupakan totalitas dari 

bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun 

yang tersembunyi. Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian 

pelayanan yang berkualitas pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus 

dilakukan apabila perusahaan ingin mencapai keberhasilan. 

Menurut Sunyoto (2012), “Mutu pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen, yaitu adanya 

kesesuaian antara harapan dengan persepsi manajemen, adanya kesesuaian 

antara persepsi atas harapan konsumen dengan standar kerja karyawan, 

adanya kesesuaian antara standar kerja karyawan dengan pelayanan yang 

diberikan dengan pelayanan yang dijanjikan dan adanya kesesuaian antara 

pelayanan yang diterima dengan yang diharapkan dengan konsumen”. 

Menurut Parasuraman (1988), Kualitas pelayanan adalah sebagai 

seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

layangan yang mereka terima / peroleh.  Zeithaml dan Bitner (2003) 
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menjelasakan bahwa kuallitas pelayanan berfokus terhadap evaluasi yang 

mencerminkan persepsi pelanggan dari dimensi yang spesifik tentang 

pelayanan. 

Dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman (1988) dibagi 

menjadi lima dimensi diantaranya adalah:  

1) Kehandalan (Reliability). Kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, 

pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap 

yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 

2) Jaminan dan Kepastian (Assurance). Pengetahuan, kesopansantunan, 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari bebeapa 

komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, 

dan sopan santun. 

3) Bukti Fisik (Tangibles). Kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasaranan 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 yang dipergunakan 

(teknologi), serta penampilan pegawainya. 
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4) Empati (Emphaty). Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan 

berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, 

memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, sera memiliki waktu 

untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

5) Ketanggapan (Responsiveness). Kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.  

B. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

Kerangka konsep berikut ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel 

mediasi 

Hubungan Variabel Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas pelanggan 

Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Mediasi 
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Kerangka pikir diatas menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas 

yaitu Kualitas Pelayanan (X) terhadap Kepuasan Pelanggan sebagai variabel 

mediasi (Z) dan variabel terikat yaitu Loyalitas Pelanggan (Y) pada pelanggan 

bengkel Rinjani UMM. Hubungan antara variabel bebas , variabel mediasi dan 

variabel terikat diuraikan dalam hipotesis sebagai berikut: 

1)   Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Bedasarkan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dinyatakan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Amin et al. (2014) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan pada variabel kualitas pelayanan terhadap 

variabel loyalitas pelanggan pada pelanggan bengkel AHASS 0347 Batu. 

Menurut Kurniasih (2012) variabel kualitas pelayanan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada 

bengkel AHASS 0002-Astra Motor Siliwangi Semarang. Sedangkan 

Rusli (2011) menyatakan pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan berpengaruh positif dan signifikan pada bengkel kendaraan 

roda dua Poen di Kotamadya Yogyakarta. 

Askari et al. (2014) menyatakan Kualitas pelayanan berpengaruh  

secara positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada bagian 

service PT. Nasmoco Gombel Semarang. Kuntari et al. (2016) Kualitas 

Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan survei pada pelanggan bengkel PT Astra International Tbk – 

Daihatsu Malang. 
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Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan  

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan bengkel Rinjani UMM 

2)   Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Bedasarkan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dinyatakan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Penelitian Laila (2012) menyatakan bahwa variabel 

kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel kepuasan pelanggan pengguna jasa servis  bengkel AHASS 0002 

Semarang Honda Center. 

Menurut Sutrayoga dan Pramudana (2014) terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara variabel kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan pada bengkel mobil Paramitha Auto Graha (PAG) 

Denpasar. Pada penelitian yang dilakukan Indianto dan Khasanah (2015) 

kualitas  pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan pada bengkel Ocean Auto Wheels  di Semarang. 

Rombe dan Santoso (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada 

bengkel body repair Tri Tunggaldi Kota Semarang. Penelitian yang 

dilakukan Rajagukguk dan kasmiruddin (2015) menyatakan hubungan 

antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan pada industri jasa bengkel PT. 
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Mewah Kencana Motor Pekanbaru. Hermanto (2014) menjelaskan bahwa 

Pelayanan Jasa Service berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

H2 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan bengkel Rinjani UMM 

3)   Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Bedasarkan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dinyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Penelitian Prayoga et al. (2015) menyatakan bahwa 

Variabel kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel loyalitas pelanggan pada bengkel PT. Honda Dewata 

Motor. 

Amalia (2013) menyatakan bahwa variabel kepuasan pelanggan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel loyalitas 

pelanggan pada bengkel Abadi Motor Kebon Jeruk Jakarta Barat. 

Penelitian yang dilakukan Rusli (2011) menyatakan pengaruh kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan pada bengkel kendaraan roda dua Poen di Kotamadya 

Yogyakarta. 

Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan adalah 

positif dan signifikan pada PT. Astra International Daihatsu Tbk, Cabang 
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Kediri (Anjarsasi, 2015). Kurniasih (2012) menyatakan bahwa variabel 

kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan pada bengkel AHASS 0002-Astra Motor Siliwangi 

Semarang. Sedangkan penelitian yang dilakukan Akbarina et al. (2013) 

kepuasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan bengkel Servis Resmi Toyota Di Kota Malang. 

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan  

H3 : Kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan bengkel Rinjani UMM 

4)   Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dengan  

kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi. 

Bedasarkan dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dinyatakan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan Askari et al. 

(2014) kualitas pelayanan secara positif dan signifikan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada bagian 

service PT. Nasmoco Gombel Semarang. Variabel kualitas pelayanan 

melalui kepuasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan pada bengkel AHASS 0002-Astra Motor Siliwangi Semarang 

(Kurniasih, 2012). 

Kualitas pelayanan melalui kepuasan pelanggan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada CV. AHASS 
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Sahabat Sejati Motor Tembalang Semarang (Fajarianto et al., 2013). 

Novandi dan rastini (2018) menyatakan variabel mediasi kepuasan 

pelanggan memberikan pengaruh positif pada hubungan variabel kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada ekspedisi Tiki di kota 

Denpasar. Kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan pada pelanggan 

bus efisiensi (Mardikawati dan Farida, 2013). 

Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan 

sebagai variabel mediasi 

H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan bengkel Rinjani UMM. 
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