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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mencari jurnal ilmiah dibeberapa 

artikel jurnal online. Jurnal ini akan berfungsi untuk referensi penelitian bagi 

peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mariati, dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap kepuasaan konsumen Jasa 

Traspotasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Gojek di Kota Surabaya)”.
20

 

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk membahas pengaruh secara silmutan 

dan persial  variabel kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasaan konsumen.  

Hasil hepotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda 

dengan variabel kualitas pelayanan, dan harga sebagai variable independen, 

sedangkan variabel kepuasaan konsumen sebagai variable dependen, dapat 

disimpulkan bawah variabel kualitas pelayanan, harga berpengaruh secara postif 

dan signifikan terhadap kepuasaan konsumen. 

Kedua, Zahra, tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, dan 

Citra Merek Terhadap Kepuasaan Pelanggan Penguna Jasa Traspotasi Ojek 

Online (Studi pada konsumen Gojek di Kota Yogjakarta )”.
21

 Dalam penelitian ini 

memiliki tujuan untuk menganalisis bagamina pengaruh  variabel kualitas 

pelayanan, persepsi harga, dan citra merek terhadap kepuasaan konsumen secara 

silmutan dan persial. 

Hasil hepotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda 

dengan variabel kualitas pelayanan, persepsi harga, dan citra merek sebagai 

variable independen, sedangkan variabel kepuasaan konsumen sebagai variable 

dependen, dapat disimpulkan bawah variabel kualitas pelayanan, harga 

berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap kepuasaan konsumen. 

                                                           
20

 Mariati (2016), “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa 

Traspotasi Ojek Online (Studi Pada Konsumen Gojek di Kota Surabaya)”. 
21

 Zahra, Antika (2017). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Persepsi Harga, Dan Citra Merek 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online (Studi Pada Pelanggan 

Gojek Di Kota Yogyakarta)”. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Negeri Yogjakarta: Yogyakarta. 
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Jurnal Ketiga yang saya dapatkan oleh, Yesinia, tentang “Pengaruh Kualitas 

layanan dan Produk Terhadap Kepuasaan serta Loyalitas Pelanggan Kentucky 

Fried Chicken di Tanggerang Selatan”. Hasil penelitan ini dengan mengunakan 

analisis Important Performance Analysis (IPA), dan customer Satisfacation index 

(CSI).
22

 Yang menunjukan tingkat kepuasaan pelanggan KFC sebesar 88.26%. 

yang mengindentifikasikan pelanggan merasa puas. Berdarsarkan analisis Partial 

Least Squares (PLS). menyatakan bahwa kualitas layanan tidak memiliki 

pengaruh terhadap kepuasaan konsumen namun berpengaruh postif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

Keempat, Dedy, dan Rahmad, tentang “ Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, 

Harga, Kepercayaan, Citra Perusahaan, dan Kepuasaan Pelanggan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan. ( Studi Pada Pelanggan Telkom Speedy di Palangka 

Raya)”.
23

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan berupa Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, 

Kepercayaan, Citra Perusahaan, dan Kepuasaan Pelanggan. Dalam hasil hepotesis 

penelitian ini menunjukan bawah Kualitas layanan tidak berpengaruh secara postif 

dan siknifikan terhadap Citra Perusahaan, kepuasaan pelanggan, dan kepercayaan 

pelanggan, sedangkan Harga tidak berpengaruh terhadap Kepuasaan Pelanggan, 

dan Kepercayaan, lalu terhadap Citra Perusahaan berpengaruh postif dan 

signifikan terhadap kepuasaan pelanggan, dan kepuasaan pelanggan terbukti 

berpengaruh terhadap kepercayaan, untuk kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan.  

Kelima, Hidayat, tentang “Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, 

dan Harga terhadap Kepuasan Pelanggan serta Dampaknya terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Studi Kasus Pada Member PT.Melia Sehat Sejahtera di UIN Syarif 

                                                           
22

 Yesenia dan Siregar. (2014). Pengaruh Kualitas Layanan dan Produk terhadap Kepuasan serta 

Loyalitas Pelanggan Kentucky Fried Chicken di Tangerang Selatan. Jurnal Manajemen dan 

Organisasi Vol V, No 3, Desember 2014. Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen Institut Pertanian Bogor 
23 M Riza Ahmad, dan Dedy (2014). “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, Kepercayaan, 

Citra Perusahaan, dan Kepuasaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan. ( Studi Pada 

Pelanggan Telkom Speedy di Palangka Raya)”. Jurnal Wawasan Manajemen Vol. 2, Nomor 3. 

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan Telkom Speedy Palangka Raya Kalimantan 

Tengah 
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Hidayatullah Jakarta)”.
24

 Hasil penelitian ini menenjukan bahwa variabel : (1) 

citra merek tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, (2) kualitas produk 

positif berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, (3) harga positif berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, (4) citra merek, kualitas 

produk, dan harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, (5) citra merek 

tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, (6) kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif signifikas terhadap loyalitas pelanggan, (7) harga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, dan (8) citra merek, 

kepuasan pelanggan, harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Keenam, Bulan, tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap 

Loyalitas Konsumen pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen Kota Langsa”.
25

 

Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui bagaiaman pengaruh kualitas 

pelayanan, dan harga terhadap loyalitas konsumen. Dengan hasil  hepotesis 

mengunakan analisis regresi linier berganda mengunakan uji t, dan uji f dengan 

hasil penelitian diperoleh LK =  3,3113 + 0,499KP – 0,154H, pada variabel 

kualitas pelayanan, nilai t hitung > t tabel (5,078 > 1,661) dapat dinyatakan bawah 

kualitas pelayanan berpegaruh postif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Pada variabel harga, memiliki t hitung > t tabel (2,032 > 1,661) dapat dinyatakan 

bawah harga berpengaruh postif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Untuk uji f memiliki f hitung > f tabel ( 13,657 > 3,09), dapat dinyatakan bahwa 

variabel kualitas pelayanan, harga secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas konsumen PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen 

Kota Langsa. 

Ketujuh, Sedjai  Asma, Mailiki Samir, Berber Wafa, dkk (2018) tentang “The 

Effect of Perception Quality/Price of Service on Satisfaction and Loyalty 

                                                           
24

 Hidayat, Ahmad. (2013). “Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap 

Kepuasan Pelanggan serta Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Member 

PT.Melia Sehat Sejahtera di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah. 
25

 Bulan, (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Loyalitas Konsumen pada PT. 

Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen Kota Langsa. Jurnal manajemen dan keuangan, vol 5, no 2. 

Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, Kota Langsa. 
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Algerians Customers Evidence Study Turkish Airlines”.
26

 Hasil penelitian ini 

menenjukan bahwa variabel persepsi kualitas perpengaruh postif / diterima 

kepuasaan pelanggan, sedangkan persepsi harga juga berpengaruh positif kepada 

kepuasaan pelanggan, dan kepuasaan pelanggan juga berpengaruh positif kepada 

loyalitas pelanggan. 

Kedelapan, Dulkhatif, Tri, dan Mukeri, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, 

Kepuasaan Pelanggan, dan Lokasi Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Penyedia 

Jasa Internet Study Pada PT. Noken Mulia Tama Semarang”.
27

 Tujuan adanya 

penelitian ini untuk mengetahu pengaruh kualitas pelayanan, kepuasaan 

konsumen, dan lokasi terhadap loyalitas pelanggan.  Hasil penelitian ini 

mengunakan hepotesis analisis linier berganda memiliki nilai t-hitung kualitas 

pelayanan nilai t hitung 4,296, kepuasaan konsumen nilai t hitung 2,791, dan 

lokasi nilai t hitung 2,846 dengan α : 0,05 dan df = 100-2 : 98 maka nilai t tabel 

sebesar  : 1,985. Maka dapat dinayatakan bawah nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel, berarti menunjukan bawah variabel kualitas pelayanan, kepuasaan 

konsumen, dan lokasi berpengaruh secara postif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Penyedia Jasa Internet Study Pada PT. Noken Mulia Tama Semarang.  

Berdarsarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti memiliki kesamaan atau perbedaan. Variabel yang dilakukan oleh 

penelitian terdahulu adalah kualitas layanan, kualitas pelayanan, harga, keputusan 

pembelian, lokasi, citra merek, kepuasaan konsumen, dan loyalitas pelanggan. 

Dengan hasil rata-rata yang dilakukan oleh penelitian terdahulu menenjukan hasil 

yang secara persial, dan silmutan berpengaruh secara positif, serta signifikan. 

Sedangkan penelitian sekarang mengunakan tiga variabel kualitas pelayanan, 

persepsi harga, dan loyalitas pelanggan. Dengan data yang diperoleh menggunkan 

                                                           
26

 Sedjai  Asma, Mailiki Samir, Berber Wafa, dkk (2018) tentang “The Effect of Perception 

Quality/Price of Service on Satisfaction and Loyalty Algerians Customers Evidence Study Turkish 

Airlines”. 
27

 Hidayat, Ahmad. (2013). “Analisis Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, dan Harga terhadap 

Kepuasan Pelanggan serta Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Member 

PT.Melia Sehat Sejahtera di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah. 
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data sekunder atau kuisioner yang diperoleh secara langsung kepada pelanggan 

perusahaan go-ride Gojek di Kota Malang. 

B. Kajian Pustka 

1. Loyalitas pelanggan  

a. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Bagi perusahaan jasa yang berpusat pada pelanggan, loyalitas pelanggan 

merupakan sebuah tujuan dalam menciptakan dan mempertahankan para 

konsumen perusahaan yang loyal merupakan suatu asset penting dalam 

perusahaan. Konsumen yang memiliki tingkat loyal kepada perusahaan telah 

melakukan kebiasaan pembelian mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan dalam priode yang lama, kebiasaan terbentuk itu melalui pembelian 

dan interaksi yang intens dalam kurung waktu yang tertentu.  

Menurut Lovelock dan Wright, ”menyatakan loyalitas pelanggan adalah 

keputusan konsumen untuk secara sukarela terus belangganan dengan perusahaan 

tertentu dalam jangka waktu yang lama”.
28

 Menurut Blomqvist et. al. menyatakan 

bahwa “customer loyality is a customer that through a longer time period hires a 

company to satisfy all or part of their needs whit the products or services the 

company offers”.
29

 Dari definisi di atas loyalitas konsumen adalah seorang 

konsumen yang telah melalui priode yang panjang  menyewa atau 

memperkerjakan suatu perusahaan untuk memuaskan segala macam kebutuhan 

mereka dengan produk-produk dan layanan-layanan yang ditawarkan oleh 

perusahaan.  

Fandy Tjiptono dan Gregorius Candra, menyatakan bahwa “loyalitas 

konsumen (customer loyality) adalah komintmen konsumen terhadapat suatu 

merek, toko, atau pemasok, yang tercermin dari sikap (attitude) yang sangat postif 

dan wujud prilaku (behavor) pembelian ulang yang dilakukan oleh konsumen 

tersebut secara konsisten”.
30

 Berdarsarkan beberapa pendapat urian tersebut, maka 

                                                           
28

 Lovelock dan Wright (2007) dalam Priansa (2017), Perilaku Konsuemn dalam Persaingan 

Bisnis Kontemporer (Yogjakarta: Alfabeta, 2017), 215 
29

 Ibid, Blomqvist et. al (2004) dalam Priansa (2017),  Perilaku Konsuemn dalam Persaingan 

Bisnis Kontemporer (Yogjakarta: Alfabeta, 2017), 215 
30

 Ibid, 216 
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dapat diartikan loyalitas pelanggan merupakan suatu komitmen jangka panjang, 

yang terwjud dalam prilaku dan sikap loyal terhadap perusahaan dan produknya, 

dengan cara mengkonsumsinya secara teratur dan berulang, sehingga perusahaan 

dan produknya menjadi bagian penting untuk dikonsumsi oleh para pelangganya.  

b. Prespektif  Loyalitas Pelanggan 

Menurut  Dicky dan Basu dalam Buttle, mendefiniskan loyalitas 

pelanggan sebagi sebuah hubungan antara sikap relative dan sikap berulang,  

konsumen akan loyal setelah memalui tahapan evaluasi yaitu cognitive sense, 

affective sanse, dan conative action atau behavional manner.  Dan pada dasarnya 

ada dua prespektif utama dama mendentifikasikan loyalitas sebagai prilaku 

diantaranya :
31

 

1. Prilaku Loyal (Behavionar loyalty)  

Loyalitas bisa di ukur apabila dari segi prilaku pembelianya, masih 

aktif melakukan pembelian dan menjad konsumen yang tetap melakukan 

pembelian. 

2. Sikap Loyal (Attitudinal Loyalty) 

Loyalitas bisa di ukur apabila dari segi sikap konsumen terhadap 

perusahaan memalui beberapa komponen yang atas kepercayaan, perasaan, 

dan prefesnsi pembelian. Dalam hal ini konsumen memiliki prefensi dan 

komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. 

c. Karakterstik loyalitas pelanggan  

Pelanggan yang memiliki loyal merupakan suatu asset penting dalam 

perusahaan, hal ini dapat dilihat dari krakterstik yang dimilikinya sebagaimana 

diungkapkan oleh Griffin, bahwa konsumen yang loyal memliki karatrestik 

sebagai berikut :
32

  

a) Pelanggan melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat 

purchases) 

b) Pelanggan membeli diluar produk / jasa yang lain ditempat yang sama 

(purchases across product dn service lines) 

                                                           
31

 Ibid, 219  
32

 Ibid,220 
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c) Pelanggan yang merekompendasikan produk / jasa kepada orang lain 

(refers other). 

d) Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah. 

(demonstrates an immunity to the full of the competition). 

Sedangkan demensi loyalitas pelanggan ada empat macam yaitu : 

transaction, realitionship, pathership, dan ownership. Pada dasarnya ketika 

pelanggan loyal, maka tidak hanya mereka ingin bertransaksi tetapi juga akan 

berelasi, menjalin suatu kerjasama, bahkan mungkan ingin memilikinya. Griffin, 

menyatakan: “the concept of customer loyalty is geared more to behavior than to 

attitude and a loyal customer will exhibits purchase behavior defined as non 

random purchase expressed over time by some decision making unit.” Dari 

kalimat ini terlihat Konsep loyal lebih mengarah kepada prilaku dibandingkan 

dengan sikap dan seseorang pelanggan yang loyal akan memperlihatkan prilaku 

pembelian yang dapat diartikan sebagai pola pembelian yan teratur dalam waktu 

yang lama, yang dilakukan oleh unit-unit pembuat atau pengambil keputusan. 

Selanjutnya ia menyatakan bahwa pelanggan yang loyal adalah orang yang 

melakukan pembelian secara teratur, pembeli antar produk dan jasa, merefensikan 

kepada orang lain, dan menunjukan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing.
33

 

Sedangkan menurut Zaithaml dan Bitner menyatakan juga bahwa 

karakterstik loyalitas pelanggan didasarkan oleh dimensi perilaku dan sikap 

adalah :
34

 

a) Merekompendasikan hal-hal yang postif untuk perusahaan kepada orang 

lain. 

b) Melakukan bisnis banyak dengan perusahaan dimasa yang akan datang. 

c) Mempertimbangkan perusahaan sebagai pilhan pertama dimasa yang akan 

datang. 

d. Tipe pelanggan yang memiliki loyalitas 

Menurut Kelvin Taylor, menyatakan bahwa terdapat empat tipe penting 

yang berkaitan dengan loyalitas pelanggan, dimana disetiap masing – masing tipe 

                                                           
33

 Ibid, 216 
34

 Ibid, 220 



19 
 

 
 

tersebut memiliki krakterstik, keuntungan, resiko dan ukuran pendekatan yang 

berbeda-beda. Keempat tipe itu sebagai berikut :
35

 

1. Countractual loyalty  

Loyalitas berdarsarkan perjanjian tertentu dengan konsumen membeli 

melalui perjanjian resmi, loyalitas secara countractual akan sangat 

menguntungkan jika dilihat dari basis nilai jaringan kontrak, tapi seringkali tidak 

menguntukan karena kontrak-kontrak tersbut akan lebih muda konsumen 

melakukan negosiasi-negoisasi baru dari para pesaing yang mengunakan startegi 

promosi yang lebih agresif untuk menarik konsumen. 

2. Traspansactional loyalty 

Loyalitas berdarsarkan transaksi menunjukan pada pembelian yang 

berulang kembali tanpa perjanjian secara kontrak, yang dimana konsumen 

menajdi loyal karena adanya faktor harga, pandangan nilai, dan kemudahan yang 

diperoleh konsumen dalam mendaptkan suatu produk dan layanan. 

3. Functional loyalty  

Konsumen yang loyal terhadap suatu produk/jasa karena fungsi yang 

dimilik produk tersebut dan tidak dimiliki oleh produk/jasa dari perusahaan lain. 

4. Emotional loyalty  

Konsumen yang loyal terhadap perusahaan karena adanya tingkat 

emosional yang tinggi terhadap perusahaan, dimana dimaksudkan konsumen 

mengembangkan pilihan-pilihan bagi produk  atau layanan karena konsumen 

merasakan adanya nilai-nilai individual.  

e. Tahapan  pelanggan menuju loyalitas  

Proses adanya calon pelanggan menjadi pelanggan yang memiliki loyal 

terhadap perusahaan terbentuk memalui beberapa tahapan. Griffin menyatakan 

sebagai berikut  : 
36

 

1. Tersangka  

Orang yang membeli produk tapi belum yakin kemungkinan untuk 

membeli produk/jasa tersebut. 

                                                           
35

 Ibid, 221 
36

 Ibid, 224  
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1) Prospek 

Orang yang membutuhkan barang/jasa dan memiliki kemampuan 

membeli.  

2) Prospek Didiskualifikasi 

Prospek yang tidak membutuhkan atau memiliki kemampuan untuk 

membeli. 

3) Konsumen pertama kali 

Orang yang membeli satu kali dan kemungkinan menjadi pelanggan 

perusahaan atau pelanggan pesaing. 

a. Konsumen berulang  

Orang yang telah pembel produk/jasa lebh dari dua kali atau lebih. 

b. Penganjur  

Orang yang membeli apapun yang di jual oleh perusahaan secara teratur 

dan memiliki hubungan yang kuat dengan perusahaan. 

c. Penganjur  

Klien yang selain membeli secara teratur juga mendorong orang lain agar  

membeli. 

d. Konsumen/ klien yang hilang  

Orang yang pernah menjadi konsumen/klien, tapi belum kembali lagi 

selama siklus pembelian.  

e. Strategi meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan 

Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan tingkat loyalitas 

pelanggan di dalam perusahan harus didasrkan beberapa hal yang penting. 

Menurut Fandy Tjiptono dan Gregoius Candra, dapat dilakukan memlalui :
37

 

1. Melakukan komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. 

Peran manajemen puncak adalah menciptakan buadaya perusahaan yang 

bertitik pada pandangan kepuasaan konsumsi, sehigga seluruh jajaran sama-sama 

saling mendukung dan melaksanakan tugas dibidangnya masing-masing. 

2. Menetapkan patok Duga Internal. 

                                                           
37

 Ibid, 246 
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Patok duga Internal digunakan untuk mengetahui posisi kinerja perusahaan, 

dari alat diketahui gap (kesenjangan) yang terjadi, sehingga dapat digunakan utuk 

melakukan berbaikan kinerja perusahaan. 

3. Mendentifikasi Customer Requiresments. 

Hal ini sangat penting digunakan oleh perusahaan karena hanya dengan 

memahami kebutuhan dan permintaan konsumen maka perusahaan dapat 

merancang dan menyediakan jasa yang sesuai dengan harapan konsumen. 

4. Menilai kapablitas kompotitor. 

Untuk memenangkan kompetisi, kapabilitas competitor harus ada 

diidentifikasi dan dinilai secara cermat. Beberapa cara dapat ditempuh untuk 

menilai kapabilitas kompotitir, misalnya dengan cara studi banding, membuat 

system intelejen dalam pemasaran, analisis kenerja pesaing, dan lain sebagainya. 

5. Mengukur kepuasaan dan loyalitas pelanggan. 

Kepuasan pelanggan menyangkut “apa yang diungkapkan” oleh konsumen, 

sedangkan loyalitas konsumen yang menyangkut “apa yang di lakukan” oleh 

konsumen. Informasi ini dapat di peroleh atas umpan balik melalui dapat 

dikumpukan dengan cara, misalnya kotak saran, telepon bebas biaya, sosial 

media, survai, wawancara langsung, ghost shopping, management visit, lost 

customer analitysis, masukan front liner, dan masukan dari beberapa media massa 

baik cetak, atau elektronik.  

6. Menganalisis umpan balik dari Konsumen, non Konsumen, dan Bahkan 

pesaing. 

Melalui cara ini perusahaan lebih cermat atas adanya faktor-faktor yang 

menunjang perusahaan atas kepuasaan pelanggan dan loyalitas pelanggan, serta 

faktor negative yang berpontensi menimbulkan customer defection. 

7. Countinous improvement. 

Tidak aka ada jaminan bahwa loyalitas pelanggan akan bersifat langgeng 

dengan sendirnya tanpa adanya upaya-upaya yang harus di lakukan dengan cara 

berkesinambungan. Pada prinsipnya, perusahaan harus aktif mencari sebuah cara 

inovatif / inovasi baru atau terobosan untuk merespon setiap perubahan yang 

menyangkut konsumen dan kompetitor. 
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f. Manfaat loyalitas  

Membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan adalah sebagai sebagian 

program perusahaan untuk hubungan jangka panjang, terbukti dapat memberikan 

suatu manfaat untuk konsumen dan perusahaan.  Menurut Zeitahmal dan Bitner, 

terdapat tiga manfaat utama yang berkaitan dengan loyalitas pelanggan, adalah 

sebagai berikut :
38

 

1. Loyalitas dapat meningkatkan pembelian konsumen. 

2. Loyalitas pelanggan dapat menurunkan biaya yang ditanggung oleh 

perusahaan untuk melayani pelanggan. 

3. Loyalitas dapat meningkatkan komunikasi postif antara pelanggan dari 

mulut kemulut. 

g. Tingkat loyalitas  

Dalam penelitian ini untuk mengkur tingkat loyalitas pelanggan terhadap 

perusahaan peneliti mengungkapkan empat indikator, menurut Hill yang meliputi 

:
39

 

1) Suspect  

Pada bagian ini termaksud semua orang yang akan membeli 

(membuhtukan) produk barang/jasa akan tetapi tidak memiliki kecendurungan 

terhadap untuk melakukan pembelian. 

2) Prospect  

Suatu pelanggan pontensial yang telah memiliki daya Tarik kepada 

perusahaan tetapi belum mengambil langkah untuk melakukan pembelian/bisnis 

dengan perusahaan. Meskipun mereka belum melakukan pembelian tetapi telah 

mengetahui keberadaan perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui 

rekomendasi orang lain.  
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3) Customer  

Konsumen yang telah melakukan hubungan transaksi dengan perusahaan 

dalam melakukan pembelian, akan tetapi tidak memliki perasaan positif terhadap 

perusahaan, dan tidak ada sikap loyalitas terhadap perusahaan. 

4) Clients 

Melakukan pembelian ulang yang menunjukan sikap loyalitas pada 

perusahaan secara teratur, dalam hubungan ini berlangsung lama, dan mereka 

memiliki sifat retention. Profit bagi perusahaan dimulai dengan memiliki 

dorongan pasif dari pada aktif terhadap perusahaan.  

5) Advoncates 

Clients yang telah memberikan dorongan secara positif kepada perusahaan 

dengan merekomendasikan kepada orang lain, agar mau melakukan pembelian 

barang/jasa di perusahaan tersebut. 

6) Patners  

Memperlihatkan hubungan yang sangat erat dan kuat atas adanya saling 

menguntungkan antara perusahaan dengan konsumen, dan pada tahap ini 

pelanggan secra berani untuk menolak produk/jasa dari perusahaan lain.  

Loyalitas Pelanggan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan secara 

objektif dalam menekankan pada loyalnya pelanggan kepada perusahaan, dengan 

melakukan pembelian secara berlulang-ulang, dan memiliki komitmen antara 

perusahaan dengan konsumen. Dalam penelitian ini tentang loyalitas pelanggan 

diukur dengan mengunakan empat indikator dari Griffin, yang meliputi : a). 

Pelanggan melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat purchases). 

b). Pelanggan membeli diluar produk / jasa yang lain ditempat yang sama 

(purchases across product dn service lines). c). Pelanggan yang 

merekompendasikan produk / jasa kepada orang lain (refers other). d). Pelanggan 

yang tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah. (demonstrates an 

immunity to the full of the competition).
40
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h. Loyalitas Pelanggan dalam Islam 

Firman Allah SWT dalam QS. Al‐Fushshilat; 30. 

                                  

                 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah 

Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka 

Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah 

kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka 

dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".
41

 

 

Dalam Surat lain QS. Al‐Ahqaaf; 13. 

                                 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah 

Allah", kemudian mereka tetap istiqamah Maka tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.
42

 

Penjelasanya dari ayat diatas bahwa orang‐orang yang mengatakan 

Tuhannya adalah Allah maka Allah akan melindungi selalu mereka, sama seperti 

pelanggan yang telah loyal kepada suatu perusahaan terhadap produk/jasa maka 

pelanggan tesebut akan selalu mempertahankan dan mendapatkan pelayanan oleh 

produsennya agar mereka akan terus loyal. 

Dalam Surah QS. Al‐Baqarah; 38 dijelaskan: 

                                            

       

Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! kemudian 

jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti 

petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati".
43

 

Sebuah Loyalitas pelanggan tentunya tidak hanya menguntungkan dari 

salah satu pihak saja melainkan akan saling menguntungkan kedua belah pihak 

yang saling diuntungkan, pihak pelanggan diuntungkan karena kenyamanan, 
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pelayanan, kemudahan dan segala faktor yang menunjang dari produk/jasa 

tersebut. Begitu juga pihak perusahaan/produsen, dengan tingkat kesetiaan 

pelanggan tersebut akan menambah income yang didapat oleh sebuah perusahaan 

untuk keberlangsungan hidup sebuah perusahaan tentunya. 

Dalam Surat QS. Ali‐Imran; 174. 

                                    

    

Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari 

Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti 

keridhaan Allah. dan Allah mempunyai karunia yang besar.
44

 

Loyalitas pelangaan dalam ayat diatas telah menjelaskan betapa besar 

keuntungan yang didapatkan ketika kita berlaku loyal atau setia kepada kepada 

sesuatu yang baik. Sesuatu yang selalu diawali dengan kebaikan maka akan 

mendapatkan hasil yang baik pula. Jadi jangan mudah untuk tergiur dengan 

promosi‐promosi, atau iklan yang sifatnya hanya sesaat karna sering kali tidak 

sesuai dengan apa yang kita harapkan nantinya. 

2. Kualitas pelayanan  

a. Pengertian Kualitas Pelayanan  

Kualitas layanan merupakan suatu keseluruhan berbagai ciri dan 

karakterstik dari suatu produk dan jasa hal ini didefenisikan sebagai keseluruhan 

gabungan karakterstik produk dan jasa yang dapat di hasilkan dari pemasaraan, 

rekayasa, produksi, dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa tersebut 

dapat  digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan konsumen. Kualitas adalah 

yang diputuskan oleh pelanggan, artinya kualitas didasarkan terhadap pengalaman 

actual pelanggan atau konsumen tehadap produk atau jasa yang telah diukur atas 

berdarsarkan persyaratan-persyaratan, secara operasional, produk berkualitas 

adalah suatu produk yang dapat memenuhi harapan konsumen Produk harus 

memiliki tingkat kualitas tertentu karena produk dibuat dalam memenuhi selera 
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pelanggan atau dapat memenuhi pemuasaan pemakainya. 
45

 berdarsarkan definisi 

tersebut, kualitas jasa bisa diwujudkan melalui pemenuhan kebuhtuan dan 

keinganan pelanggan serta penyampiannya untuk memenuhi harapan pelanggan.  

b. Dimensi kualitas pelayanan  

Dalam hal ini ada beberapa dimensi barang atau jasa yang berkualitas 

harus memenuhi atau melebihi ekspetasi pelangggan. Ekspetasi pelanggan dapat 

dijelaskan melalui atribut-atribut kualitas atau hal-hal yang sering disebut sebagai 

dimensi kualitas, ada lima dimensi dalam menentukan kualitas pelayan
46

, yaitu : 

1. Reliabilitas (Reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam 

menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat sejak pertama 

kalinya.  

2. Daya Tanggap (Responsiveness), berkanan dengan kesediaan dan 

kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka dengan segera. Yang meilputi kesangupan 

dalam karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam 

manangani transaksi, dan pelaksaan penanganan keluhan pelanggan.  

3. Jaminan (Assurance), berkanaan dengan pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya 

(trust) dan keyakinan pelanggan (confidence). Yang meliputi kualitas 

kerahmahan, perhatian, kosopanan dalam memberikan pelayanan, 

keterampilan dalam memberikan informasi, keterampilan dalam 

memberikan suatu rasa keamanan di dalam memberikan manfaat yang 

ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan kepada 

pelanggan terhadap perusahaan.  

4. Empati (Empathy) yaitu memberikan perhatian secara individual yang 

diberikan oleh perusahaan untuk memahami masalah para pelanggannya 

dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian 

penuh secara individu dan memberikan jam operasional. 
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5. Bukti Fisik (Tangibles), meliputi penampilan fisik seperti gedung, 

ruangan, tersedianya  tempat parkir tentang fasilitas layanan, 

peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi 

perusahaan.  

Kualitas pelayanan dalam penelitian ini mengunakan pendekatan secara 

objektif dalam menekankan pada kualitas pelayanan secara internal, melalui 

pendekatan produksi dan penawaran. Dalam penelitian ini tentang kualitas 

pelayanan diukur dengan mengunakan Lima indikator dari Zeithaml, dan Berry 

yang meliputi : Reability, Responsivennes, Assurance, Empaty, dan Tangibles.
47

 

c. Kualitas Pelayanan dalam Islam  

Islam merupakan agama yang mengatur segala sisi kehidupan umatnya. 

Allah Ta’ala menurunkan Al-Qur’an kepada manusia untuk memberikan solusi 

dalam memecahkan persoalan hidup. Dalam kaitannya dengan bisnis, 

sesungguhnya Islam telah mengatur bahwa setiap orang atau perusahaan harus 

memberikan layanan dari suatu jasa yang dijalankan dengan kualitas yang baik. 

Bila seseorang atau suatu perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

baik atau yang berkualitas kepada orang lain atau konsumen maka akan 

menimbulkan rasa tentram dan nyaman, sehingga berimplikasi terciptanya rasa 

kenyamanan dan suatu hubungan dalam rangka mempererat tali silahturahmi antar 

kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti firman Allah SWT: 

                                     

                                     

       

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 
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mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.
48

  

 

Dimensi – dimensi dalam kualitas pelayanan menurut Islam sebagai berikut : 

a. Dimensi reliable (kehandalan) 

Dimise ini berkatan dengan dengan kemampuan dalam memberikan jasa 

yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Suatu pelayanan dapat dikatakan 

reliable apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dengan dicapai secara 

akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang dapat menumbuhkan kepercayaan 

pelanggan kepada perusahaan penyedia layanan jasa. Dalam konteks ini, Allah 

SWT menghendaki setiap umatNya untuk menetapi janji yang telah dibuat dan 

dinayatakn sebagai mana FirmanNya dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 91 : 

                                    

                   

Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan 

janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 

(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa 

yang kamu perbuat.
49

 

 

b. Dimensi Daya Tanggap (Responsiveness) 

Dimensi ini berkaitan dengan daya tanggap atas kesediaan atau kemauan 

karyawan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen. 

Kecepatan dan ketetapan dalam memberikan pelayanan berkaitan dengan 

profesionalitas. Dalam hal ini seorang karyawan yang profesional dirinya akan 

dapat memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Dalam melakukan suatu 

pekerjaan, seorang dikatakan profesional apabila dirinya berkerja sesuai dengan 

keahlianya dan kemampuanya. Pekerjaan dapat dilakukan dengan baik apabilah 

seorang karyawan memiliki kemampuan sesuai dengan bidangan dalam 

kemampuan pekerjaanya. Kepercayaan yang diberikan konsumen adalah suatu 

amanah, apabila amanah itu tidak dilaksanakan dengan baik akan berdampat pada 
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kehancuran perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Untuk 

itu kepercayaan konsumen adalah suatu amanat hendaknya tidak untuk disia-sikan 

dengan memberikan pelayanan yang terbaik secara profesional melalui karyawan 

yang berkerja dengan bidang dan keahlian mengerjakan perkerjaannya secara 

tepat dan tepat. Dalam konteks ini, Allah SWT telah memerintahkan kepada 

umatNya untuk menjaga Amanah dengan bersungguh-sungguh, seperti firman 

Allah dalam Al-Qur’an surat An-Anfal ayat 27 : 

                                 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 

mengetahui.
50

  

 

c. Dimensi jaminan (Assurance) 

Dimensi ini berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, 

santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap konsumen. 

Assurance ini akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau 

bahaya, sehingga membuat konsumen merasakan kepuasaaan dan akan loyal 

terhadap perusahaan penyedia jasa layanan. Baik buruknya suatu layanan akan 

menentukan keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen, dengan melakukan pelayanan dengan penuh kebaikan kesopan-

santunan, dan kelemah lembutan akan menjadikan rasa aman dan jaminan bagi 

konsumen dan berdampak keberhasilan pada perusahaan penyedia jasa pelayanan. 

d. Dimensi empati (Empathy) 

Dimensi ini berkenanan tentang kemampuan karyawan untuk peduli dan 

memberikan perhatian secara pribadi kepada konsumen. Kemuan ini yang 

dilakukan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan memberikan perhatian 

terhadap kebutuhaan dan keluhaan konsumen. Kemampuan ini bersikap dari 

perwujudan dari sikap empati akan membuat konsumen kebutuhanya terpuasakan 

karena merasa dilayani dengan baik.  
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Sikap empati karyawan ini ditujukan memalui pemberi layanan informasi 

dan keluh-kesan konsumen, untuk melayani transaksi konsumen dengan senang 

hati, membantu konsumen ketika dirinya mengalami kesulitan dalam bertansaksi 

atau hal berkaitan dengan pelayanan perusahaan penyedia jasa pelayanan. 

Keharusaan memberikan pelayanan dengan memberikan perhatian dan membantu 

akan meningkatkan persepsi dan sikap positif konsumen terhadap perusahaan 

pelayanan jasa pelayanan. Hal ini akan memberikan kesukaan, kepuasaan dalam 

meningkatkan loyalitas pelanggan.  

e. Dimensi bukti Fisik (Tangibles) 

Dimensi ini berkenaan dengan bukti fisik berupa fasilitas seperti gedung, 

ruangan yang nyaman, dan perlengkapan, dan sarana lainya.  Dalam konsep Islam 

telah dijelaskan tentang pelayanan yang berkaitan dengan tampilan fisik 

hakikatnya tidak harus menunjukan kemewahan.  Fasilitas yang membuat 

konsumen merasa nyaman memang suatu hal yang penting, akan tetapi tidak 

seharusnya menonjolkan kemewahaan. Peryataan ini sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Al-Qur’an Surat At-Takaatsur ayat ; 1-5 :  

                                          

                   

1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. 

2. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. 

3. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu 

itu), 

4. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 

5. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang 

yakin.
51

  

 

3. Persepsi Harga  

a. Persepsi 

Definisikan persepsi adalah sebagai pengorganisasian, penginterpasian 

terhadap stimulus yang diterima oleh organisme tubuh atau individu yang mana 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti merupakan aktivitas yang intergrated 
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dalam individu.
52

 Persepsi tersebut tidak harus didasarkan pada ingatan tentang 

pengalaman masa lalu dan kemampuan untuk mengubungkan pengalaman yang 

sekarang dengan pengalaman lalu (kognisi) saja, tetapi juga melibatkan beberapa 

unsur (afektif).
53

  

Persepsi juga dapat meliputi pengindraan (sensasi) melalui alat-alat indra 

kita seperti (indra peraba, pendengar, indra penglihat, indra pengecap, dan indra 

penciuman), atensi dan interpretasi. Pengindraan (sensasi) terikat dengan suatu 

pesan yang di kirimkan keotak melalui serangkaian penglihatan, pendengaran, 

penciuman, dan pengecapan.
54

 

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah tanggapan / penerimaan serta rangsangan stimulus seseorang terhadap 

mengetahui suatu hal-hal yang terjadi panca indranya. 

b. Harga  

Harga (price) adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan  

kepada  penjual untuk memperoleh suatu produk/jasa.
55

 Variabel ini merupakan 

suatu ketentuan penetapan harga yang dapat dikendalikan untuk  diterimah atau 

tidaknya suatu barang dan jasa oleh pelanggan. Dalam keputusan penentuan harga 

juga akan memiliki dampak terhadap pasokan atau saluran distibusi seperti 

penyalur, tenaga penjual,distributor, pesaing, dan pelanggan, semuanya akan di 

pengaruhi oleh sistem penentuan harga.
56

 Oleh karena itu dalam penentuan harga 

semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan tetapi juga mempertimbangan 

beberapa hal dalam penentuan suatu harga, murah atau mahal harganya suatu 

produk sangat relatif sifatnya.  Produk harga yang diproduksi atau dijual oleh 

perusahaan lain, harus dapat di jadikan suatu ketentan dengan demikian 
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perusahaan harus memonitor harga yang ditetapkan oleh para pesaing, agar harga 

yang di tetapkan tidak terlalu tingga atau rendah. 

Dari pengertian tersebut, bahwa harga merupakan suatu kesepakatan 

utama dalam bertranksasi jual beli barang atau jasa, dimana kesepakatan itu terdiri 

atas kedua belah pihak. Harga tersebut harus direlakan dalam akad (kesepakatan), 

baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama yang ditawarkan oleh pihak penjua 

kepada pembeli. 

Tujuan dalam penentuan harga terdiri dari beberapa metode menurut 

Andrian Payne di antaranya :
57

 

1) Bertahan, merupakan usaha untuk tidak memalukan tindakan-tindakan 

yang meningkatkan laba ketika perusahaan dalam kondisi pasar yang tidak 

mengutungkan.  

2) Memaksimalkan laba, penentuan harga untuk memksimalkan laba dalam 

priode ternetu. 

3) Mamksimalkan penjualan, penentuan harga bertujuan untuk membangun 

pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang 

merugikan. 

4) Gensi/Prestis, tujuan dalam penentuan harga bertujuan agar membangun 

perusahaan memposisikan jasa tersebut sebagai jasa eksekutif. 

5) Pengembaian atas investasi atau Return on investment (ROI), pencapaian 

dalam pengembalian atas investasi yang diinginkan. 

c. Faktor – faktor dalam penentuan harga  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atas penentuan harga 

produk jasa/barang diantara faktor yang paling dianggap mempengaruhi dalam 

penentuan harga diantaranya :
58

 

1) Persaingan 

Posisi biaya dan prilaku penentuan penetapan harga dari pesaing 

merupakan unsur penting yang diperhatian parusahaan senantiasa harus 

mengamati pesaing-pesaing agar dapat menentukan biaya, harga, dan keuntungan 
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perusahaan itu sendiri. Hal ini bisa melakukan teknik seperti mistery shopping 

atau riset pasar, dan pembandingan harga terhadap kualitas penawaran yang 

ditawarkan oleh pesaing utama. Pengetahuan akan biaya yang dimiliki oleh 

pesaing dapat membantu perusahaan mementukan  nilai harga, sehingga dapat 

diketahui berapa berapa kompotitifkah harga produk yang ditawarkan. 

2) Elstisitas Permintaan 

Perusahan yang bergerak dalam bidang jasa perlu mengetahui hubungan 

antara harga (prace) dengan permintaaan (demand), dan bagaimana besarnya 

tingkat permintaan bervariasi dalam berbagai tingkatan harga yang berbeda. 

Konsep ini membantu manajer dibidang jasa untuk memahami apakah suatu 

permintaan it elastis (yaitu adanya perubahan sekian persen pada harga 

menyebabkan perubahaan persentase permintaan) ataupun ineslatis (yaitu 

perubahaan sekian persen pada harga secara relative sedikit mengubah presentase 

perminrtaan). Tingkat harga paling penting dalam permintaan terhadap jasa adalah 

elastis.  

3) Struktur biaya. 

Para perusahaan jasa perlu mengetahui biaya dalam menyediakan layanan 

jasa dan bagaimana biaya-biaya bergerak seiring dengan berjalanya waktu dan 

tingkat permintaan. Dalam hal ini ada jenis biaya diantaranya biaya tetap, dan 

baiaya variabel. Menurut Bartram Rashkow dalam artikel yang berjudul “How to 

Set the Righ Price”, dimana dibedakan antara dua jenis biaya tetap dan biaya 

variabel diantranya :
59

 

a) Biaya tetap adalah baiya secara umum tidak berubah dengan perubahaan 

apabila dalam volume bisnis. Contoh biaya tetap : sewa, despreasiasi, gaji 

eksekutif dan administrasi, serta asuransi. Biaya sepereti ini dapat disebut 

cost of being in busniss. 

b) Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahaan 

dalam volume bisnisnya. Contohnya bahan baku, tenaga kerja langsung, 

overhead, dan komisi untuk penjualan. Biaya seperti ini dapat disebut cost 

of doing business. 
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d. Startegi dan Taktik penentuan Harga  

Ada beberapa startegi dan taktik dalam penetuan harga produk jasa, 

menurut Morris,  menjelaskan beberapa jenis strategi dalam penentuan harga 

diantaranya : 
60

 

1. Strategi berdrasarkan biaya  

 Penentuan harga (markup pricing) atau biaya-plus (cost-plus 

pricing) 

 Penentuan harga berdarsarkan sasaran pengembalian target (target 

retrun pricing) 

2. Staregi berdarakan pasar 

 Penentuan harga dasar  

 Penentuan harga penetrasi  

 Pentuan harga paritas 

 Penentuan harga premium 

 Price leadership pricing 

 Stay out pricing 

 Bundle pricing 

 Pentuan harga berdarsarkan nilai deferensial 

 Penentiuan harga berdasarkan maanfaat kotor. 

Menurut Staton, dalam menentukan harga harus memilik empat indikator sebagai 

berikut :
61

 

1) Keterjangkuan harga, yaitu suatu aspek dalam penetapan harga yang 

dilakukan oleh produsen/penjual yang sesuai dengan kemampuan dalam 

melakukan pembelian. 

2) Daya saing harga, yaitu suatu penawaran harga yang dilakukan oleh 

produsen/penjual berbeda dan pesaing dengan produsen lain yang 

diberikan oleh produsen lain, pada satu jenis produk yang sama. 
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3) Kesesuaian harga dengan kualitas produk,  yaitu suatu apsek dalam 

penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang harus sesuai 

dengan kualitas produk yang dibeli/didapatkan. 

4) Kesesuaian harga dengan manfaat produk, yaitu suatu aspek dalam 

penetapan harga yang dilakukan oleh produsen/penjual yang harus sesuai 

dengan manfaat yang didapatkan pada saat melakukan pembelian/dibeli.  

Sedangkan taktik pengukuran harga dapat diukur melaui lima aspek dasar 

meliputi:
62

 

1) Daya beli. 

Kemampuan konsumen/ pelanggan untuk membeli banyaknya jumlah 

barang yang diminta disuatu pasar tertentu, dengan harga tertentu, dan dan 

pendepatan tertentu, serta dalam priode tertentu. 

2) Kemampuan pembelian. 

Kemampuan konsumen dalam rangka melakukan pembelian menyangkup 

prilaku, kebiasaan, referensi konsumen, dan kecendrungan permintaan dimasa 

lalu. 

3) Gaya hidup pelanggan. 

Gaya hidup terhadap prilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu prilaku 

pembelian dan prilaku konsumsi. Keduanya dipengaruhi oleh gaya hidup dan 

faktor-faktor gaya hidup yang medukung. Pada prilaku konsumen, gaya hidup 

mempengaruhi dimana konsumsi dilakukan, kapan konsumsi dilakukan, dan 

bagaimana konsumsi dilakukan. Hal ini membuat gaya hidup 

konsumen/pelanggan untuk menunjang, mendukung, maupun meningkatkan 

konsep diri dan gaya hidup mereka punya, sehingga dari pilaku yang dimiliki 

dapat disimpulkan bahwa gaya hidup pelanggan ditentkukan sendiri atas pola 

hidup yang dijalakan. 

4) Manfaat produk 

Manfaat ini apabilah pelanggan sudah mengunakan secara langsung dan 

telah dapat dinikmati oleh pelanggan yang telah melakukan pembelian. 
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5) Harga produk lain. 

Dari sudut pandang lain, harga merupakan satuan monitor atau ukuran 

lainya yang ditukarkan dapat memperoleh hak kepemilikian atas penguna suatu 

barang/jasa. 

Indikator dalam penelitian ini yang digunakan dalam mengukur variabel 

persepsi harga  mengunkan pendapat Stanton, meliputi Empat Indikator 

diantarnya : 

keterjangkuan harga, daya saing harga, kesesuan harga dengan kualitas 

produk, dan kesesuan harga dengan manfaat produk. Karena indikator ini 

memiliki ciri Khas khusus sebagai suatu penetapan dalam menentukan harga.
63

  

e. Harga dalam  Islam 

Ekonomi Islam memiliki suatu konsep bahwa pasar dapat berperan efektif 

dalam kehidupan ekonomi apabila memiliki persaingan yang bebas dapat berlaku 

dengan secara normal. Pasar tidak membuhtukan intervensi dari pihak manapun 

terkecuali negera dan otoritas penentuan harga dengan kegiataan monopolitistik 

atau semacam lainya. 

Dengan persaingan secara bebas dalam hal ini bahwa umat islam 

menentukan sendiri tentang apa yang harus dikomsumsi dan diproduksi secara 

bebas untuk memilih sendiri apa yang akan dibutuhkan dan bagaimana cara untuk 

memenuhinya, Imam Al-Ghozali dalam Nasution Edwin berpendapat bahwa 

persaingan bebas ini sebagai ketentuan alami atau pasar normal.
64

 

Mekanisme dalam pasar pesaingan sempurna adalah mekanisme harga, 

turun dan naiknya suatu harga dintentukan adanya dinamkia permintaan dan 

penawaran dari pihak terkait yang saling tarik-menarik dalam suatu permintaan 

dan penawaran sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Dalam mekanisme 

harga harus berdarsarkan  bermuamalah yang saling menguntungkan kedua belah 

pihak karena pada dasarnya semua ibadah pada dasar akan menjadi haram apabila 
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tidak ada dalil yang memerintahkanya, begitu juga termaksud dalam hal 

bermuamalah atau bertransaksi hukumnya adalah halal  kecuali ada dalil yang 

melarangnya, seperti dalil yang berkaitan dengan perbuatan bermuamalah sebagai 

mana Allah SWT berfirman :  

                               

                             

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 

kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
65

  

Dalam termonologi ekonomi, pasar bebas adalah suatu pasar yang 

mengambarkan bahwa antara penjual dan pembeli bersaing satu sama lain, dengan 

transparan yang di dasrkan atas keadilan, tidak ada indidividu atau maupun 

kelompok,  baik produksen, atau konsumen apalagi pemerintah yang saling 

dzalim, dan didzalimi.
66

 

Keadaan pasar Islam dengan gambaran yang ideal untuk bisnis secara 

Islami dimana pertemuan antara permintaan barang tertentu dengan penawaran 

yang terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela, dan tidak ada pihak yang 

merasa ditipu atau adanya obyek transaksi dalam transaksinyan pada level 

tertentu.  

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka proses berfikir merupakan urain konsep pemikiran peneliti dalam 

memecahkan masalah, sehingga kerangka berfikir sangat menentukan atas 

kejelasaan proses peneliti secara keselurhan. Berikut ini adalah sususan kerangka 

berfikir dalam penelitian ini secara sistematis untuk memudahkan arah penelitian : 
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1. Hubungan  Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas Pelanggan 

Kualitas pelayanan adalah merupakan suatu hal yang utama dalam 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa untuk mencapai kesuksesan, baik 

tidaknya kualitas pelayanan barang/jasa tergantung pada kemampuan dari 

produksen/perusahaan dalam memenuhi harapan konsumen secara konsisten. 

Kualitas pelayanan apabilah dikatakan memuaskan maka harus melebehi standar 

kualitas pelayanan yang diharpakan. Pelayanan seperti inilah yang dipersepsikan 

sebagai pelayanan yang berkualitas dan ideal. Harapan pelanggan mengenai 

kualitas pelayanan tercermin pada demensi kualitas pelayanan seperti reliability 

(keandalan), responsivenees (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy 

(empati), dan tanggibles (bukti fisik).
67

 Pelayanan yang baik, penuh sopan santun, 

ramah-tama, ketepatan waktu, dan kecepatan dalam mengantarkan pelanggan 

menjadi nilai yang sangat penting yang diharapkan oleh pelanggan. Oleh sebab itu 

kualitas pelayanan adalah sebuah hal yang penting dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan agar pelanggan melakukan pembelian kembali dan berkomitmen 

dengan perusahaan. 

2. Hubungan Persepsi Harga dengan Loyalitas Pelanggan. 

Harga, dilihat dari sudut pandang pelanggan sering kali digunakan sebagai 

sebuah indikator nilai harga bila mana dihubungkan dengan manfaat yang 

dirasakan mengunakan barang/jasa. Perusahaan harus memonitor harga yang 

ditetapkan oleh para pesaing agar perusahaan menetapkan harga tidak terlalu 

tinggi, atau sebaliknya, sehingg harga yang ditawarkan dapat menimbulkan 

keinginan dari pelanggan untuk setia dalam produk yang ditawarkan tersebut. 

Indikator dalam penelitian ini yang digunakan dalam mengukur variabel persepsi 

harga  mengunkan pendapat Stanton, meliputi Empat Indikator diantarnya 

keterjangkuan harga, daya saing harga, kesesuan harga dengan kualitas produk, 

dan kesesuan harga dengan manfaat produk.
68

 Maka akan terciptanya loyalitas 
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pelanggan yang maksimal dengan mengunakan indikator pengkuran harga melihat 

daya beli pelanggan, kemampuan pembelian pelanggan, gaya hidup pelanggan, 

manfaat produk, dan harga produk lain.
69

 Loyalitas yang terbentuk dari pelanggan 

akan mampu berubah bilamana ketika perusahaan menetapakan harga yang tidak 

masuk akal. 

Pelanggan yang sadar atas harga produk akan tau tentang kualitas 

barang/jasa yang diterima sesuai jumlah uang yang dikeluarkan/dikorbankan. 

Namun, tidak jarang pelanggan menuntu alternatif mencari harga yang lebih 

murah dengan kondisi barang/jasa yang sama. Persepsi yang postif merupakan 

kepuasaan telah melakukan pembelian yang dilakukan, sedangkan persepsi yang 

negatif merupakan bentuk dari ketidakpuasan atas produk barang/jasa yang 

dibelinya.  

3. Hubungan Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Harga dengan Loyalitas 

Pelanggan. 

Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Harga merupakan hal yang sangat 

penting dapat berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan. Kualitas Pelayanan 

yang tinggi dapat menghasilkan loyalitas pelanggan, apabila pelayanan yang 

dirasakan sesuai dengan harapakan yang dirasakan oleh  pelanggan bahkan 

melebihi harapan pelanggan, maka hal tersebut sebagai pelayanan yang dianggap 

sangat berkualitas dan memuasakan. Faktor kedua yang mempenaruhi loyalitas 

pelanggan adalah harga. Jika perusahaan yang telah menetatapkan harga yang 

tidak sesuai dengan manfaat produk yang ditawarkan maka hal itu dapat 

mengakibatkan ketidak loyal pelanggan terhadap perusahaan, dan sebaliknya bila 

mana harga yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan mafaat yang diterima 

pelanggan maka menjadikan pelanggan akan loyal kepada perusahaan dan 

melakukan komitmen pembelian berulang kali.  

Griffin, menyatakan bahwa seorang konsumen akan loyal kepada 

perusahaan memiliki kraktristik yang meliputi : a). Pelanggan melakukan 

pembelian secara teratur (makes regular repeat purchases). b). Pelanggan 
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membeli diluar produk / jasa yang lain ditempat yang sama (purchases across 

product dn service lines). c). Pelanggan yang merekompendasikan produk / jasa 

kepada orang lain (refers other). d). Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi oleh 

pesaing untuk pindah. (demonstrates an immunity to the full of the competition).
70

 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bulan (2016), 

Dulkhatif, Tri, dan Mukeri, karena pada penelitian yang sama-sama menggunakan 

variabel (X), kualitas pelayanan, dan harga, sedangkan untuk variabel (Y), 

mengunakan loyalitas pelanggan.
71

 

 

 

 

 

D. Hepotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

yang kebenaranya dibuktikan melalui data yang terkumpul. Berdasarkan analisis 

dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan 

pengguna jasa trasportasi ojek online Gojek di Kota Malang. 

2. Terdapat pengaruh positif Persepsi Harga terhadap Loyalitas Pelanggan 

pengguna jasa trasportasi ojek online Gojek di Kota Malang. 

3. Terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Persepsi Harga secara bersama-

sama terhadap Loyalitas Pelanggan pengguna jasa trasportasi ojek online 

Gojek di Kota Malang. 
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