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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang digunakan sebagai bahan perbandingan adalah 

penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Loyalitas Konsumen Pada Merk 

Sabun Cuci Rinso”, yang disusun oleh Nur Fadilah Ana (2001). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas merk 

Sabun Cuci Rinso. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel biaya peralihan, 

variabel kepuasan, variabel rasa suka, dan variabel komitmen mempengaruhi 

pembelian merk Sabun Cuci Rinso, dan faktor yang dominan mempengaruhi 

loyalitas adalah kepuasan.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faulina Galih Sakti (2009), 

dengan judul “ Analisis Loyalitas Pelanggan Pada SIM Card GSM Simpati (Studi 

pada Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang)”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana loyalitas pelanggan yang dinilai dari variabel 

biaya peralihan, kepuasan, rasa suka terhadap SIM Card GSM Simpati dengan 

menggunakan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel biaya 

peralihan dan variabel kepuasan kinerja aktual memberikan pengaruh yang 

dominan terhadap loyalitas pelanggan. 

Hasil penelitian Samsudin (2018) dengan judul Analisis Loyalitas  

Pelanggan  di  PT.  Nutrifood, Kotamadya Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, 

loyalitas pelanggan PT Nutrifood sudah baik, hal tersebut terlihat dari skor rata-
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rata loyalitas pelanggan sebesar 3,89. Hasil dimensi loyalitas menunjukkan bahwa 

adanya keinginan menceritakan kebaikan-kebaikan  jasa  layanan  PT  Nutrifood 

yang  kepada  orang  lain,  tanpa  adanya  timbal balik dari perusahaan, 

merekomendasikan  produk  PT  Nutrifood  kepada  orang lain  dan 

menginformasikan pengalaman baik anda atas produk  PT Nutrifood kepada 

pelanggan potensial lainnya. 

Pada penelitian sekarang ini mengenai “Analisis Loyalitas Pelanggan 

(Studi Pada Pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling)”, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi loyalitas 

pengunjung Taman Rekreasi Sengkaling.  Adapun perbedaan dan persamaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian 

Sekarang 
Peneliti Judul Variabel Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Nur Fadilah 

Ana (2001) 

Analisis 

Loyalitas 

Konsumen Pada 

Merk Sabun 

Cuci Rinso 

Variabel biaya 

peralihan, 

variabel 

kepuasan, 

variabel rasa 

suka, dan variabel 

komitmen 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Faktor yang 

dominan 

mempengaruhi 

loyalitas adalah 

kepuasan 
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Faulina 

Galih Sakti 

(2009) 

Analisis 

Loyalitas 

Pelanggan Pada 

SIM Card GSM 

Simpati (Studi 

pada Mahasiswa 

Universitas 

Muhamadiyah 

Malang) 

Variabel biaya 

peralihan, 

kepuasan, dan 

rasa suka 

Analisis 

Deskriptif 

Statistik 

Variabel biaya 

peralihan dan 

variabel kepuasan 

kinerja aktual 

memberikan 

pengaruh yang 

dominan terhadap 

loyalitas 

pelanggan. 

Sekarang Analisis 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Studi Pada 

Pengunjung 

Taman Rekreasi 

Sengkaling) 

Variabel 

difokuskan pada 

attitudinal loyalty 

Behavioural 

loyalty, 

Recommendation 

loyalty 

Price loyalty 

  

Analisis 

Deskriptif 

Statistik 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2001) Pengertian loyalitas 

adalah kepatuhan atau kesetiaan. Hurriyati (2005) menyatakan bahwa loyalitas 

pelanggan (costomer loyalty) merupakan dorongan yag sangat penting untuk 

menciptakan penjualan. Menurut Engel dkk (2006), loyalitas juga didefinisikan 

sebagai komitmen mendalam untuk membeli ulang atau mengulang pola 

prefensi produk atau layanan di masa yang akan datang, yang menyebabkan 

pembelian berulang merek yang sama atau suatu set merek yang sama, 

walaupun ada keterlibatan faktor situasional dan upaya-upaya pemasaran yang 

berpotensi menyebabkan perilaku berpindah merek. 
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Loyalitas pelanggan terhadap suatu produk atau jasa yang telah 

ditawarkan oleh perusahaan dapat diketahui dari kebiasaan konsumen yang 

salah satunya yaitu intensitas pembelian yang dilakukan. Menurut Engel 

(2016:37) menyatakan bahwa: “Loyalitas konsumen adalah kesetiaan 

konsumen akan suatu produk atau jasa dengan melakukan pembelian ulang 

barang atau jasa tersebut secara terus-menerus”. Lebih lanjut Tjiptono 

(2014:107) menyatakan bahwa: “Loyalitas terbentuk karena konsumen 

merasakan kepuasan dalam mengkonsumsi barang atau jasa”. Sedangkan 

menurut Peter dan Olson (2015:162) loyalitas konsumen adalah sekedar 

perilaku pembelian berulang. Dengan demikian loyalitas merk dapat dipandang 

sebagai suatu garis kontiunitas dari loyalitas merek yang terbagi hingga 

kepengabaian merk. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 

Kategori Pola Pembelian dan Urutan Merk 

Kategori Pola Pembelian Urutan Pembelian Merk 

Loyalitas merk tak terbagi A  A  A  A  A A A A A A  

Loyalitas merk/pengalihan sesaat A  A  A  B  A  A C A A D 

Loyalitas merk/pengalihan A  A  A  A  A  B B B B B 

Loyalitas merk terbagi A  A  B  A  B  B A A B B 

Pengabaian merk A  B   C D  E  F  G H I   J  

Sumber:  Peter dan Olson (2015:162)  

 

Pada gambar 2.1 menunjukkan bahwa loyalitas merek dapat dipandang 

sebagai suatu garis kontinum dari loyalitas yang tak terbagi hingga ke pengabaian 

merek. Loyalitas merek tak terbagi (undivided brand loyalty) adalah kondisi yang 

ideal. Dimana disini konsumen benar-benar hanya mau membeli satu macam merek 

saja dan membatalkan pembelian jika merek tersebut tidak tersedia. Loyalitas 

merek berpindah sesekali (brand loyalty with an accasional switch) cenderung 
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lebih sering terjadi. Konsumen kadang-kadang berpindah merek untuk berbagai 

macam alasan tertentu, yaitu merek yang biasa dipakai mungkin sedang habis, 

suatu merek baru masuk ke pasar dan konsumen mencoba-coba untuk memakainya, 

merek pesaing yang ditawarkan dengan harga khusus atau merek yang berbeda 

dibeli untuk kejadian-kejadian tertentu saja. 

Loyalitas merek berpindah (brand loyalty switches) adalah sasaran bersaing 

dalam pasar yang pertumbuhannya lamban atau sedang menurun. Hal tersebut 

dikarenakan perusahaan mengharapkan perpindahan merek demi pertumbuhan 

jangka panjang mereka. Walaupun demikian perpidahan loyalitas dari satu merek 

ke merek lain masih dalam lingkup satu perusahaan sehingga dapat juga 

memberikan manfaat kepada perusahaan. Loyalitas merek terbagi (devided brand 

loyalty) adalah pembelian dua atau lebih merek secara konsisten. Pengabaian merek 

(brand indifferent) adalah pembelian yang tidak memiliki pola pembelian ulang 

yang jelas. 

Konsep ini mencakup kemungkinan pembaharuan kontrak layanan dimasa 

yang akan datang, seberapa besar kemungkinan pelanggan memberikan komentar 

positif, atau kemungkinan pelanggan memberikan pendapatnya. Seorang 

pelanggan mungkin akan loyal terhadap suatu merek dikarenakan tingginya 

kendala beralih merek yang disebabkan faktor-faktor teknis,ekonomi atau 

psikologis. Disisi lain mungkin pelanggan loyal terhadap sebuah merek karena puas 

terhadap penyedia produk atau merek dan ingin melanjutkan hubungan dengan 

penyedia produk atau layanan tersebut. Pelanggan yang loyal adalah mereka yang 
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membeli ulang merek yang sama, hanya mempertimbangkan merek yang sama dan 

sama sekali tidak mencari informasi-informasi tentang merek yang lain. 

Berdasarkan pengertian di atas maka loyalitas konsumen hendaknya tidak 

hanya mengamati kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian ulang 

melainkan hendaknya juga menyangkut pada kebiasaan-kebiasaan lain yang selalu 

menyertai pembelian ulang dari seorang konsumen. Loyalitas pelanggan 

merupakan bentuk kepercayaan konsumen terhadap produk sehingga konsumen 

tidak memiliki keinginan untuk menggunakan produk yang lain selain dari produk 

yang digunakan selama ini. 

2. Jenis Loyalitas 

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

keterikatan rendah dan tinggi diklasifikasi-silang dengan pola pembelian ulang, 

yang rendah dan tinggi. 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. 
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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 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. Meskipun demikian, perusahaan 

masih memiliki kemungkinan untuk mengubah jenis loyalitas ini ke dalam 

bentuk loyalitas yang lebih tinggi melalui pendekatan yang aktif ke pelanggan 

dan peningkatan nilai perbedaan positif yang diterima konsumen atas produk 

maupun jasa yang ditawarkan kepadnya 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 atau keterikatan 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 dari 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. Manfaat Loyalitas Pelanggan 

Membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan sebagai bagian 

dari suatu program hubungan jangka panjang sebuah perusahaan, terbukti dapat 

memberikan manfaat bagi para pelanggan dan organisasi. Bagi organisasi 

terdapat empat manfaat utama yang berkaitan dengan loyalitas pelanggan. 

Pertama, loyalitas meningkatkan pembelian pelanggan, memperlihatkan bahwa 

pelanggan cenderung berbelanja lebih setiap tahunnya dari satu provider yang 

memiliki hubungan khusus dengan para pelanggan itu. Pada saat para 

pelanggan mempersepsikan nilai produk dan jasa sebuah perusahaan berada 

pada tingkat tinggi, mereka cenderung membeli kembali dari penyedia jasa 

yang sama untuk menangkal risiko yang mungkin jika mereka pindah 

kepemasok atau penyediajasa yang lain (Tjiptono, 2004). 

Kedua, loyalitas pelanggan menurunkan biaya yang ditanggung 

perusahaan untuk melayani pelanggan. Sebuah organisasi mengeluarkan 

sejumlah biaya awal dalam usahanya menarik pelanggan baru. Biaya promosi, 
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biaya pengoperasian, dan biaya pemasangan suatu sistem baru. Dalam jangka 

pendek, biaya-biaya itu sering kali melebihi revenue yang diperoleh dari 

pelanggan (Tjiptono, 2004). Oleh karena itu, memperoleh loyalitas pelanggan 

berarti membantu menurunkan biaya – biaya terkait penjualan pada pemesanan 

itu, yang menghasilkan profit margin yang lebih tinggi. 

Ketiga, loyalitas pelanggan meningkatkan komunikasi yang positif dari 

mulut ke mulut. Para pelanggan yang puas dan loyal kemungkinan besar 

memberikan rekomendasi sangat positif dari mulut ke mulut. Bentuk 

komunikasi ini dapat terbukti membantu bagi para pelanggan baru yang 

berusaha untuk mengevaluasi derajat risiko yang dilibatkan dalam keputusan 

untuk membeli. Oleh karena itu, suatu rekomendasi berfungsi sebagai suatu 

pendukung pemasaran dan membantu menurunkan pengeluaran perusahaan 

untuk menarik pelanggan baru. Manfaat terakhir dari loyalitas pelanggan 

adalah retensi karyawan. 

Karyawan pada bisnis sering dipengaruhi oleh interaksi harian mereka 

dengan pelanggan perusahaan. Karena orang cenderung lebih suka bekerja 

dengan organisasi-organisasi agar pelanggannya puas dan loyal (Tjiptono, 

2004), maka perusahaan yang menunjukkan pelanggan dengan loyalitas dan 

tingkat kepuasan yang tinggi cenderung memiliki tingkat pergantian staf yang 

lebih rendah. 

4. Menciptakan dan Memelihara Loyalitas Konsumen 

Menurut Aaker (2012:74) ada lima cara untuk menciptakan dan memelihara 

loyalitas konsumen, yaitu meliputi: 
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a. Memperlakukan hak pelanggan 

Pelanggan atau konsumen mempunyai hak untuk dihormati dalam artian 

memperlakukan mereka sesuai dengan keinginannya dan kehendak mereka, 

agar tetap terpelihara loyalitasnya maka perusahaan harus memperhatikan apa 

saja keinginan dan harapan mereka terhadap kinerja produk perusahaan. 

b. Tetap dekat dengan pelanggan 

Kedekatan perusahaan dengan konsumen merupakan modal yang berharga 

dimana perusahaan akan tahu perubahan-perubahan dari keinginan konsumen, 

kedekatan ini sangat efektif untuk mengetahui harapan konsumen dengan cepat. 

c. Mengukur kepuasan pelanggan 

Perusahaan sering kali meremehkan survey tentang pengukuran kepuasan 

pelanggan, hal tersebut sangat penting untuk dijadikan masukan yang berarti. 

Pengukuran terhadap kepuasan pelanggan harus dilakasanakan secara kontinu 

dan bertahap pada setiap dekade untuk mengetahui sikap konsumen terutama 

mengenai loyalitas mereka. 

d. Menciptakan biaya-biaya peralihan 

Beberapa cara untuk mempertahankan loyalitas konsumen adalah dengan 

menciptakan biaya-biaya peralihan berupa pemberian harga, potongan yang 

dinegosiasi, artinya harga yang telah ditetapkan dapat berkurang dengan cara 

negosiasi dengan pertimbangan khusus bagi para pelanggan yang setia. 

e. Memberikan Ekstra 

Akan relatif lebih murah untuk mengubah perilaku pelanggan menjadi antusias 

hanya dengan memberikan sedikit layanan ekstra yang tak terduga. Layanan 
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ekstra tersebut bisa berupa pemberian hadiah-hadiah untuk para pelanggan 

sehingga mereka merasa diperhatikan dan dihargai, yang pada akhirnya dapat 

mengikat mereka agar tetap loyal dan setia. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

beberapa cara yang digunakan untuk menciptakan loyalitas pelanggan, yaitu 

dengan memenuhi segala bentuk keinginan para konsumen terkait dengan 

harapannya terhadap produk. Loyalitas pelanggan dapat terbentuk apabila produk 

tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan kepuasan kepada 

konsumen. 

5. Tahap-Tahap Loyalitas Pelanggan 

Seseorang yang tumbuh menjadi pelanggan loyal harus melalui 

beberapa tahap. Setiap tahap memerlukan perhatian khusus yang harus 

dicermati oleh pemasar (Tandjung, 2003:123). Tahap-tahap yang diperlukan 

adalah : 

a. Tahap 1 : Suspect 

Setiap orang yang mungkin membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 

Untuk itu pemasar harus dapat mengamati kebutuhan, keinginan, dan 

harapan calon pelanggan. 

b. Tahap 2 : Prospect 

Seorang prospek adalah seseorang yang membutuhkan produk/jasa yang 

ditawarkan serta memiliki kemampuan untuk membeli. Mereka mungkin 

sudah mengetahui perusahaan yang menjual produk tersebut, lokasi 



17 

 

 
 

perusahaan, dan macam-macam produk yang dijual, tetapi mereka masih 

belum mau membeli. 

c. Tahap 3 : Disqualified Prospect 

Seseorang yang sudah mengetahui perusahaan yang menjual produk, tetapi 

saat ini masih belum membutuhkan atau tidak mempunyai kemampuan 

untuk membeli produk tersebut. 

d. Tahap 4 : First Time Customer 

Seseorang yang kali pertama membeli dan juga masih membeli dari 

pesaing. Pengalaman pertama yang kurang memuaskan akan berakibat 

membahayakan hubungan selanjutnya. Oleh karena itu, pemasar harus 

memberikan perhatian terhadap layanan dan keterandalan produk yang 

dijual. 

e. Tahap 5 : Repeat Customer 

Pelanggan yang sudah mulai berbelanja dua kali atau lebih, baik untuk 

produk yang sama maupun untuk lini produk yang lain.  

f. Tahap 6 : Client 

Pelanggan yang secara teratur berbelanja semua produk yang dipasarkan 

oleh perusahaan. Pada tahap ini, pesaing sulit mempengaruhi pelanggan, 

karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat. 

g. Tahap 7 : Advocate 

Pelanggan yang melakukan pembelian secara teratur semua produk yang 

dipasarkan oleh perusahaan sekaligus mempromosikannya kepada orang 

lain. 
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Dengan kata lain perusahaan memperoleh manfaat, seperti dapat loyalitas 

pelanggan serta dapat mengurangi anggaran promosi.  

6. Variabel-variabel untuk mengukur loyalitas  

Menurut Aaker (1997:68) ada empat pendekatan yang dapat di jadikan 

variabel dalam mengukur loyalitas.Variabel tersebut akan di jadikan landasan 

dalam penelitian ini dan akan di jelaskan lebih terperinci pada devinisi 

operasional variabel: 

a. Biaya-biaya peralihan 

Biaya peralihan adalah biaya yang harus di keluarkan sebagai akibat 

ketidakketergantungan terhadap terhadap suatu produk barang dan 

jasa.Adapun dimensi tipe-tipe biaya peralihan yang di gunakan adalah 

alasan beralih merek dan resiko beralih merek. 

b. Kepuasan 

Kepuasan adalah tingkatan loyalitas merek pada setiap produk yang telah 

di gunakan terhadap keseluruhan kualitas dan keunggulan 

kualitas.Kepuasan di ukur denga mendiagnosa pelangan untuk mengetahui 

kira- kira problem apa yang di miliki?menegapa jumlah mereka 

menyusut?mengapa mereka beralih?Dan alasan mengapa mereka tergesa 

gesa beralih?pertanyaan tersebut sebagai dasar untuk mengetahui apakah 

pelanggan puas atau sebaliknya. 

c. Rasa suka terhadap merek 

Rasa suka adalah minat yang berbeda dari atribut spesifik yang mendasar 

melalui persepsi dan kepercayaan 
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d. Komitmen 

Komitmen adalah ekspresi pelanggan yang di manifestasikan dalam 

tindakan semacam merekomendasikan pada orang lain. 

Berdasarkan review literatur yang dilakukan oleh Foster and Cadogan 

(2000) konstruk dari loyalitas konsumen terdiri atas tiga dimensi yang berbeda 

yaitu behavioral loyalty, attitudinal loyalty, dan cognitive loyalty. Behavioral 

Loyalty. Definisi awal dari loyalitas berfokus hampir secara keseluruhan pada 

dimensi behavioral. Secara khusus, loyalitas diinterpretasikan sebagai bentuk 

dari perilaku konsumen (seperti halnya pembelian berulang) langsung kepada 

merek tertentu selama beberapa waktu (Sheth 1968; Tucker 1964). Attitudinal 

Loyalty. Day (1969), secara khusus, mengkritisi konseptualisasi behavioral 

tentang loyalitas, dan berpendapat loyalitas merek dibangun sebagai hasil dari 

usaha sadar untuk mengevaluasi merek yang berkompetisi. Beberapa yang 

lainnya menambahkan dimensi sikap ini meliputi preferensi atau niat konsumen 

(Jarvis et al 1976; Pritchard 1991). 

Cognitive Loyalty. Sebagai tambahan pada dimensi behavioral dan 

sikap/attitudinal, beberapa ahli menambahkan apa yang disebut sebagai bentuk 

“kognitif” dari loyalitas (Lee dan Zeiss, 2000). Beberapa studi menyatakan 

loyalitas pada sebuah merek atau toko hadir terlebih dahulu dalam pikiran 

konsumen ketika kebutuhan untuk membuat keputusan tentang apa yang dibeli 

atau dimana membeli muncul. Berdasarkan studi literatur, peneliti ingin melihat 

pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas. Penelitian-penelitian 
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sebelumnya, memberikan hasil yang berbeda-beda dalam menganalisa hubungan 

antara kepuasan dan loyalitas.  

7. Indikator Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2005) indikator loyalitas pelanggan yaitu : 

a. Melakukan pembelian secara ulang 

b. Memberikan informasi atau rekomendasi positif kepada orang lain 

c. Melakukan tindakan persuasif kepada orang lain 

d. Memiliki kekebalan terhadap penawaran dari produk lain 

e. Melakukan pembelian. 

8. Menciptakan dan memelihara loyalitas pelanggan  

Menurut Aaker (1997:74) ada lima cara untuk dapat menciptakan dan 

memelihara loyalitas peanggan antara lain: 

a. Memperlakukan hak pelangan.  

Pelanggan mempunyai hak untuk di hormati dalam antrian memperlakukan 

mereka sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka,agar mereka tetap 

terpelihara loyalitasnya perusahaan harus memperlakukan apa saja 

keinginan dan harapan mereka terhadap kinerja dari produk perusahaan. 

 

b. Tetap dekat dengan pelanggan 

Kedekatan perusahaan dengan pelanggan adalah modal yang berharga 

dimana perusahaan akan tahu akan perubahan-perubahan dari keinginan 

pelanggan.Kedekatan ini sangat efektif untuk mengetahui harapan 

pelanggan dengan cepat. 
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c. Mengukur kepuasan pelanggan  

Perusahaan sering meremehkan survei tentang kepuasan 

pelanggan,sedangkan beberapa penelitian tentang kepuasan pelanggan 

sangat penting untuk di jadikan masukan yang berarti.Pengukuran terhadap 

kepuasan pelanggan harus sering di lakukan secara berlanjut dan berkala 

pada setiap periode untuk mengetahui  bagaimana sikap konsumen 

terutama loyalitas mereka. 

d. Menciptakan biaya-biaya peralihan 

Beberapa cara untuk memperthankan loyalitas pelanggan adalah dengan 

menciptakan biaya-baya peralihan berupa pemberian harga potongan yang 

dapat dinegosiasi,artinya haga yang sudah di tetapkan biasa berkurang 

dengan cara negosiasi dengan cara khusus pada pelanggan yang setia.Cara 

lain adalah dengan memberikan imbalan secara langsung pada pelanggan 

yang benar-benar loyal. 

e. Memberi ekstra 

Akan relative lebih mudah untuk mengubah perilaku pelanggan dari 

toleransi menjadi antusias hanya dengan memberikan sedikit layanan 

ekstra yang tak terduga.Lyanan ekstra ini bisa dalam bentuk pemberian 

hadiah-hadiah untuk pelanggan yang kedapatan ulang tahun atau sedang 

ada hari- hari khusus.Pemberian ekstra ini dapat menarik mereka para 

pelanggan sebab mereka akan merasa di perhatikan dan di hargai yang pada 

akhirnya mengikat mereka agar tetap loyal dan setia. 

9. Mempertahankan Loyalitas  
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Loyalitas seorang konsumen memiliki kontribusi Yng besar terhadap 

kelangsungan perusahan.Menurut Tandjung (2003:120) loyalitas konsumen 

dapat di pertahankan melalui: 

a. Financial Bonding 

Yaitu mengikat pelanggan dengan memberikan progam yang lebih kearah 

keuanga seperti promo 

b. Emotional Bonding 

Yaitu menciptakan progam yang bias menyentuh sisi emotional pelanggan 

dengan membuat club marketing product atau frekuensi marketing progam 

(pemberian poin jika telah membeli sekian kali). 

 

C. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep 

berfungsi untuk memudahkan dalam melihat masalah penelitian. Kerangka konsep 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang menjadi masalah dalam penelitian tersebut.  Loyalitas 

pelanggan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Dari kerangka konsep yang mendasari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa 

dimana dimensi  loyalitas, yaitu attitude loyalty, behavioural loyaly, 

recommendation loyalty, dan price loalty pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pengunjung Obyek Wisata Taman Rekreasi Sengkaling. Variabel-variabel tersebut 

digunakan sebagai landasan untuk mengukur loyalitas pelanggan pengunjung 
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Obyek Wisata Taman Rekreasi Sengkaling. Melalui pemenuhan variabel-variabel 

diatas, maka akan terbentuk pelanggan yang loyal. Adapun bentuk dari kerangka 

konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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