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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan jurnal penelitian Rudi Aldianto (2018) “Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Harga dan Atmosfer Toko Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Melalui Kepuasan Pelanggan. (Studi pada Konsumen Cutbarbershop Bandar 

Lampung)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 

penelitian eksplanasi, dengan menggunakan data primer dari hasil kuesioner. 

Variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan (X1), harga 

(X2), atmosfer took (X3). Sedangkan variabel mediasi adalah kepuasan pelanggan 

(Z) dan variabel dependen adalah loyalitas konsumen (Y). Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil hipotesis dan analisis yang 

telah dilakukan menunjukan kualitas pelayanan, harga dan atmosfer toko terhadap 

loyalitas pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Persamaan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, 

menggunakan data primer dari kuesioner dan membahas tentang kualitas 

pelayanan, harga sehingga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Perbedan 

dengan  peneliti selajutnya tidak membahas tentang atmosfer toko dan kepuasan 

pelanggan.  

Berdasarkan jurnal penelitian Katon Wisnu Bhagaskoro (2017). Melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga 

Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Terracce Caffe Yogyakarta”. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif, 

dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada pelanggan caffe dan 
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diambilsebanyak 100 eksamplar. Variable independen pada penelitian ini adalah 

kualitas pelayanan (X1) dan harga (X2) sedangkan variabel dependennya adalah 

loyalitas pelanggan (Y).  Pengolahan data menggunakan software perangkat lunak 

SPSS statistic 16 dan Microsoft Excel 2010. Hasil hipotesis kualitas pelayanan 

dan harga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan di Terrace Caffe. 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif 

membahas tentang kualitas pelayanan dan harga terhadap loyalitas pelanggan. 

Perbedaanya dengan  peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada Caffe 

sedangkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian di Swalayan. 

Berdasarkan jurnal penelitian Andy Yoga Winata (2017). “Analisis 

Pengaruh Harga, Kualitas Layanan, dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Clean and Bar Paragon Solo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji variable-variabel yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini variabel independen 

adalah harga (X1) dan kualitas pelayanan (X2). Variabel mediasinya adalah 

kepuasan pelanggan (Z) sedangkan variabel dependen adalah loyalitas pelanggan 

(Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data 

primer, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

convenience sampling (teknik pengambilan sampel ini dimana peneliti memiliki 

kebebasan untuk memilih siapa saja sebagai responden yang sesuai persyaratan 

dari populasi). Berdasarkan metode dan teknik pengumpulan sampel diperoleh 

sebanyak 100 responden. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, dianalisis 

menggunakan analisis regresi linear berganda dan alat analisis yang digunakan 

SPSS 11.  Hipotesis yang menyatakan harga berpengaruh positif terhadap 
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loyalitas pelanggan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang 

harga,kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Sedangkan perbedannya peneliti 

selanjutnya tidak membahas tentang kepuasan pelanggan.  

 Berdasarkan jurnal penelitian Sarah Mutonyi, etc (2016) "Price Satisfaction 

and Producer Loyalty: The Role Of Mediators In Business To Business 

Relationships in Kenyan Mango Supply Chain", British Food Journal, Vol. 118 

Issue: 5, pp.1067-1084, (Kepuasan Harga dan Kesetiaan Produsen: Peran 

Mediator dalam Hubungan Bisnis ke Bisnis di Mangga Kenya Rantai Pasokan). 

Metodologi atau pendekatan  menggunakan wawancara dan kuesioner terstruktur 

digunakan. Penelitian ini dilakukan di bagian Timur Indonesia Kenyan dan 

termasuk 600 petani kecil. Data dianalisis menggunakan pemodelan persamaan 

struktural. Hasil menunjukkan bahwa keadilan harga, keandalan harga, dan harga 

relatif adalah dimensi kepuasan harga yang mempengaruhi kepercayaan produsen 

terhadap pembeli. Apalagi kepercayaan antara produsen dan pembeli ditemukan 

sebagai mediator yang kuat antara kepuasan harga dan loyalitas produsen. 

Temuan ini mendukung studi terbaru tentang kepercayaan dan peran mediasinya. 

Studi ini menawarkan wawasan menarik tentang bagaimana kepercayaan 

memainkan peran mediasi di antara keduanya kepuasan harga dan kesetiaan 

dalam konteks negara berkembang. 

 Berdasarkan jurnal penelitian  Alcina, etc (2015) “Product Involvement, 

Price Perceptions, and Brand Loyalty", Journal of Product  & Brand 

Management, Vol. 24 Issue: 4, pp.349-364, (Keterlibatan Produk, Persepsi Harga, 

dan Loyalitas Merek). Metodologi  atau pendekatan  yang digunakan yaitu  dua 
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ribu kuesioner dibagikan di dua mal, menghasilkan sampel 535 

konsumen,meliputi delapan produk bahan makanan yang berbeda. Untuk menguji 

model hipotesis, penulis mengandalkan pemodelan persamaan struktural. 

Pengaruh keterlibatan produk pada loyalitas merek sebagian dimediasi oleh 

persepsi harga. Keterlibatan berhubungan positif dengan enam persepsi harga, dan 

ini juga asli. Tanpa diduga, kesadaran harga, kecenderungan menjual dan 

mavenisme harga secara positif terkait dengan loyalitas. Implikasi praktis manajer 

dapat meningkatkan loyalitas merek dengan meningkatkan keterlibatan produk 

konsumen, dengan mengurangi ketergantungan pada orientasi nilai untuk uang 

dan pada promosi non-kupon dan dengan berfokus pada harga yang lebih rendah 

atau lebih tinggi dan pada promosi kupon dan menekankan asosiasi harga-

kualitas. Jurnal  ini berkontribusi untuk mengklarifikasi mekanisme dimana 

keterlibatan terkait dengan loyalitas. 

Berdasarkan jurnal penelitian Rahmat Sulistiyo (2015). Melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga 

Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel 

Mediasi (Studi Kasus Konsumen Indomaret Babarsari Yogyakarta)”. Penelitian 

ini termasuk jenis penelitian survei. Variabel independen pada penelitian ini 

adalah kualitas pelayanan (X1) dan persepsi harga (X2). sedangkan variabel 

dependen adalah loyalitas pelanggan (Y) dan variabel mediasi adalah kepuasan 

konsumen (Z). Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan 

pembelian di Indomaret Babarsari. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 160 orang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket dan kuesioner yang telah diuji validitas 
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dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

hipotesis penelitian ini adalah analisis jalur (path) dengan bantuan regresi linier 

berganda dan uji sobel.  Persamannya yaitu sama-sama membahas tentang 

kualitas pelayanan,harga dan loyalitas pelanggan. Sedangkan perbedaannya 

peneliti selanjutnya tidak membahas tentang kepuasan konsumen.  

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Kualitas  

 Kualitas merupakan salah satu kunci dalam memenangkan persaingan 

dengan pasar. Ketika perusahaan telah mampu menyediakan produk berkualitas 

maka telah membangun salah satu fondasi untuk menciptakan kepuasan 

pelanggan. Menurut W. Edwards Deming, kualitas dapat didefinisikan sebagai 

apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan  konsumen, menurut Crosby, 

kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persayaratan 

dan menurut Juran, kualitas merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi (Yamit, 

2004:7).  

 Garin dan Davis (2004:11) menyatakan, bahwa kualitas adalah suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, 

proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan atau konsumen. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kualitas adalah unsur yang saling berhubungan mengenai mutu yang dapat 

mempengaruhi kinerja dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya 

menekankan pada hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi menyangkut kualitas 

manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan. Dalam menghasilkan suatu 

produk dan jasa yang berkualitas melalui manusia dan proses yang berkualitas. 
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1. Manfaat Kualitas 

 Menurut Djiptono dan Chandra (2011:171-173), produktivitas biasanya 

selalu dikaitkan dengan kualitas dan profitabilitas. Meskipun demikian ketiga 

konsep tersebut memiliki penekanan yang berbeda - beda :  

a.) Produktivitas menekankan pemanfaatan (utilisasi) sumber daya, yang 

seringkali di ikuti dengan penekanan biaya dan rasionalisasi modal. Fokus 

utamanya terletak pada produksi/operasi.  

b.) Kualitas lebih menekankan aspek kepuasan pelanggan dan pendapatan. 

Fokus utamanya adalah customer utility.  

c.) Profitabilitas merupakan hasil dari hubungan antara penghasil (income), 

biaya, dan modal yang digunakan.  

 Perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasarnya melalui pemenuhan 

kualitas yang bersifat customer–driven yang akan memberikan keunggulan harga 

dan customer value. Customer value merupakan kombinasi dari manfaat dan 

pengorbanan yang terjadi apabila pelanggan menggunakan suatu barang atau jasa 

guna memenuhi kebutuhan tertentu. Jika kualitas yang dihasilkan superior dan 

pangsa pasar yang dimiliki besar, maka profitabilitasnya terjamin. Manfaat 

superior meliputi: 

1) Loyalitas pelanggan lebih besar  

2) Pangsa pasar lebih besar  

3) Harga saham lebih tinggi  

4) Harga jual produk / jasa lebih tinggi  

5) Produktivitas lebih besar 
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 2.2.2. Pengertian Jasa/ Pelayanan 

 Menurut Kotler & Armstrong (2008) pelayanan didefinisikan sebagai 

“any actifity or benefit that one party can offer to another that is essentially 

intangible and does not result in the ownership of anything”. Dapat diambil 

kesimpulan bahwa jasa atau pelayanan merupakan suatu kegiatan atau manfaat 

yang dapat ditawarkan dari satu pihak kepihak yang lain yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jasa memiliki empat 

karakteristik berbeda yang sangat mempengaruhi desain program pemasaran, 

yaitu:  

1. Tak Berwujud (Intangibility) 

Sifat jasa tak berwujud artinya tidak dapat dilihat, dirasakan, diraba, 

didengar, atau dicium sebelum jasa tersebut dibeli. Untuk mengurangi 

ketidakpastian pembeli akan mencari bukti kualitas dengan mengambil 

kesimpulan dari tempat, orang, peralatan, bahan komunikasi, simbol, dan 

harga. 

2. Tak Terpisahkan (Inseparibility) 

Sifat jasa tak terpisahkan, bahwa sementara barang fisik dibuat, 

dimasukan dalam persediaan , didistribusikan melalui berbagai perantara, 

dan dikonsumsi kemudian. Jasa pada umumnya diproduksi dan 

dikonsumsi sekaligus.   

3. Bervariasi (Variability) 

Sifat jasa bervariasi berarti, kualitas jasa tergantung pada siapa yang 

menyediakannya, kapan dan dimana, dan kepada siapa, jasa sangat 

bervariasi. 
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4. Mudah Lenyap (Perishability) 

Hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen sangat 

berkaitan, kualitas layanan merupakan hal yang sangat penting pada suatu 

bisnis pelayanan. Sifat jasa ini tidak dapat disimpan, jadi dapat musnahnya 

jasa bisa menjadi masalah ketika berfluktuasi. 

2.2.3. Kualitas Jasa/Pelayanan 

 Menurut  Tjiptono (2007:83) kualitas  pelayanan adalah upaya penyampaian 

jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaian  untuk  mengimbangi  harapan  pelanggan. Selama kebutuhan dan 

keinginan pelanggan  terpenuhi  maka  akan  terjamin  kualitasnya. Pilihan satu-

satunya  dari  produsen  adalah  menjadi organisasi berfokus pada konsumen 

sehingga mampu bertahan dalam situasi pasar yang sedemikian terbuka. Kuncinya 

yaitu menciptakan kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas. 

 Menurut Yamit, (2005:22) menyimpulkan pengertian kualitas jasa atau 

pelayanan, yaitu lebih menekankan pada kata pelanggan, pelayanan, kualitas, dan 

level atau tingkat. Beberapa pengertian yang terkait dengan definisi kualitas jasa 

yaitu:  

a.) Excellent adalah standar kinerja pelayanan yang diperoleh. 

b.) Customer adalah perorangan, kelompok, departemen atau perusahaan yang 

menerima, membayar output pelayanan.  

c.) Service adalah kegiatan utama atau pelengkap yang tidak secara langsung 

terlibat dalam proses pembuatan produk, tetapi menekankan pada 

pelayanan transaksi antara pembeli dan penjual.  
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d.) Quality adalah suatu yang secara khusus dapat diraba atau tidak dapat 

diraba dari sifat yang dimiliki produk atau jasa. 

e.) Levels adalah suatu pernyataan atas sistem yang digunakan untuk 

memonitor dan mengevaluasi. 

f.) Consistent adalah tidak memiliki variasi dan semua pelayanan berjalan 

sesuai standar yang telah ditetapkan. 

g.) Delivery adalah memberikan pelayanan yang benar dengan cara yang 

benar dalam waktu yang tepat. 

1. Dimensi Kualitas Pelayanan 

 Kualitas suatu produk ataupun jasa perlu ditentukan melalui dimensi-

dimensinya. Berikut dimensi kualitas jasa/pelayanan menurut Tjiptono dan 

Chandra dalam Parasuraman et al (2011:198), yang telah melakukan berbagai riset 

mengenai kualitas jasa/pelayanan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas jasa/pelayanan yang dapat disebut sebagai dimensi 

kualitas. Dalam perkembangan riset yang dilakukan terdapat lima dimensi kualitas 

pelayanan utama yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya 

sebagai berikut : 

1) Reliabilitas (Reliability), bahwa pada komponen ini, berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak 

pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya 

sesuai dengan waktu yang disepakati.  

2) Daya Tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 
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merespon permintaan pelanggan, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat.  

3) Jaminan (Assurance), yakni keyakinan yang meliputi perilaku para 

karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para 

pelanggannya.  

4) Empati (Empathy), berarti bahwa dimana perusahaan memberikan 

perhatian serta memahami masalah para pelanggan dan bertindak bagi 

kepantingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada 

pelanggan.  

5) Bukti Fisik (Tangibles), meliputi daya tarik fasilitas fisik dari kualitas, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, kebersihan 

gedung, kerapian, kenyamanan ruangan, serta penampilan karyawan. 

2. Konsep Kualitas Pelayanan 

 Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:175) bahwa komponen jasa atau 

layanan memainkan peran strategik dalam setiap bisnis. Pembelian sebuah barang 

sering dibarengi dengan unsur jasa/layanan. Demikian pula sebaliknya, suatu jasa 

sering diperluas dengan cara memasukan atau menambahkan produk fisik pada 

penawaran jasa tersebut. Umumnya pelayanan lebih bersifat intangibles, tidak 

dapat dilihat dan diraba sehingga pengguna hanya bisa dirasakan melalui 

pengalaman langsung. Namun pelayanan mencakup hal – hal yang intangibles, 

yang bisa dilihat dan diraba, berupa dimensi fisik dari pelayanan itu sendiri. 

  Suatu perusahaan dapat dikatakan meraih sukses ketika dilihat dari 

faktor pelayanan pelanggan, oleh karena itu pelayanan yang baik sangat 
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mempengaruhi banyaknya jumlah pelanggan dalam suatu perusahaan. Pentingnya 

pelayanan menurut Tjiptono dan Chandra (2005:87): 

1. Pelanggan adalah raja, artinya menandakan bahwa pentingnya kedudukan 

pelanggan dalam sebuah bisnis. Dalam hal ini hanya perusahaan yang 

memberikan kepuasan kepada pelanggan yang akan memperoleh simpati. 

Pelanggan dibuat senyaman mungkin dengan keramahan dan sopan santun 

para karyawan perusahaan. pelanggan dibuat merasa nyaman dalam 

ruangan yang tidak membosankan dengan fasilitas yang menyenangkan. 

2. Mencari tahu harapan dan keinginan pelanggan, artinya sadar akan 

pentingnya kedudukan pelanggan diibaratkan sebagai raja, maka 

perusahaan perlu memberikan pelayanan yang baik. Untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan, perusahaan perlu mengetahui seberapa baik pelayanan 

yang diberikan bagi kepuasan pelanggan.  

3. Memberi kesan pertama yang baik, artinya pengalaman yang sangat 

menentukan bagi pengambilan keputusan pembeli apakah mereka mau 

datang kembali atau tidak. Ketika mereka mengambil kesan yang baik 

pada kunjungan pertama, besar kemungkinan untuk mempengaruhi 

keputusan mereka datang kembali dan sebaliknya. Pihak yang paling 

kompeten menentukan seberapa tinggi kualitas pelayanan adalah pemakai 

jasa pelayanan itu sendiri. 

2.2.4. Pengertian Harga 

 Harga merupakan salah satu faktor penting dari sisi penyedia jasa untuk 

memenangkan suatu persaingan dalam memasarkan produknya, oleh karena itu 

harga harus ditetapkan. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 
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produk atau jasa, atau jumlah nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat 

karena memiliki atau menggunakan produk dan jasa tersebut. Sedangkan menurut 

Dr. Effendi M. Guntur (2010:39) harga merupakan satu-satunya unsur bauran 

pemasaran atau pendapatan bagi perusahaan dan merupakan unsur bauran 

pemasaran bersifat fleksibel artinya dapat diubah dengan cepat. 

 Selain itu, Djaslim Saladin (2011:159) mengemukakan harga adalah 

komponen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan sedangkan yang 

lainnya tidak menghasilkan pendapatan. 

 Dari beberapa pengertian di atas peneliti sampai pada pemahaman bahwa 

harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh 

suatu manfaat atas barang atau jasa baik yang bisa dimiliki maupun digunakan 

fungsinya karena dimata konsumen harga merupakan atribut penting yang 

dievaluasi yang merangkap dengan nilai sosial non keuangan yang harus 

dikorbankan dan bagi perusahaan peran harga dapat membentuk sikap konsumen. 

1. Variabel Harga 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2012:52), di dalam variabel harga ada 

beberapa unsur kegiatan utama harga yang meliputi tingkatan harga, diskon, 

potongan harga, dan periode pembayaran. Ada 4 (empat) indikator yang 

mencirikan harga yaitu:  

1) Kesesuaian harga dengan kualitas produk, konsumen akan melihat terlebih 

dahulu harga yang tercantum pada sebuah produk, karena sebelum 

membeli konsumen sudah berfikir tentang sistem hemat yang tepat. Selain 

itu, konsumen dapat berfikir tentang harga yang ditawarkan memiliki 

kesesuaian dengan produk yang telah dibeli.  
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2) Harga sesuai dengan manfaat yaitu konsumen memutuskan untuk membeli 

suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar  atau sama dengan 

yang telah dikeluarkan untuk mendapatkannya. Jika konsumen merasakan 

manfaat produk lebih kecil dari uang yang dikeluarkan maka konsumen 

akan beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan konsumen akan 

berfikir dua kali untuk melakukan pembelian ulang. 

3) Keterjangkauan harga yaitu konsumen bisa menjangkau harga yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Ada beberapa jenis produk dalam satu merek 

dan harganya juga berbeda dari termurah sampai termahal. 

4) Harga bersaing yaitu konsumen sering membandingkan harga dengan 

suatu produk dengan produk lainnya. Dalam hal ini mahal murahnya harga 

suatu produk sangat dipertimbangkan oleh konsumen saat akan membeli 

produk tersebut. 

2. Konsep Harga 

 Harga dan biaya tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling 

mempengaruhi, jika biaya produksi tinggi maka harga jual juga suatu produk juga 

tinggi dan sebaliknya. Harga dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan bahan 

apabila ketersediaan bahan sedikit dan permintaan melambung naik maka harga 

jual produk naik apabila ketersediaan berlebih dan permintaan turun maka harga 

turun. Harga adalah segala sesuatu yang dibayarkan oleh konsumen karena 

menggunakan memakai atau mengkonsumsi suatu produk yang ditawarkan 

produsen. 
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1. Konsep Biaya Total 

 Berdasarkan konsep biaya Total ini, harga jual ditentukan dari biaya 

total: biaya produksi + biaya pemasaran + biaya administrasi dan umum, 

ditambah dengan jumlah laba yang di inginkan oleh perusahaan. Pengertian 

mark up menurut konsep biaya total ini adalah laba yang diinginkan 

(desired profit). 

2. Konsep Biaya Produk 

 Berdasarkan konsep ini, yang juga disebut dengan Absorption Approach, 

harga jual ditentukan dari biaya produksi ditambah dengan mark up. 

Pengertian mark up menurut konsep biaya produk ini adalah laba yang 

dikehendaki + biaya pemasaran + biaya administrasi dan umum. 

3. Konsep Biaya Variabel 

 Menurut konsep ini, yang juga disebut dengan Contribution Approach, 

biaya variabel (biaya produksi variabel + biaya pemasaran variabel +biaya 

administrasi dan umum variabel) ditambah dengan markup.Pengertian 

markup dalam hal ini adalah laba yang dikehendaki ditambah semua biaya 

yang bersifat tetap. 

3. Peranan Harga 

 Menurut Fandy Tjiptono (2012:152) harga memiliki dua peranan utama 

dalam proses pengambilan proses keputusan pembelian para konsumen yaitu:  

a. Peranan alokasi dari harga Fungsi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat tertinggi yang diharapkan 

berdasarkan daya belinya. Harga dengan demikian dapat membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada 
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berbagai jenis barang atau jasa. Pembeli membandingkan harga dari 

berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang 

dikehendaki. 

b. Peranan informasi dari fungsi harga dalam membidik konsumen mengenai 

faktor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam 

situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produksi 

atau manfaatnya secara objektif persepsi yang sering berlaku adalah bahwa 

harga yang mahal mencerminkan kualitas yang tinggi. Menentukan dalam 

proses keputusan pembelian informasi tentang harga sangat dibutuhkan 

dimana informasi ini akan diperhatikan, dipahami, dan makna yang 

dihasilkan dari informasi harga ini dapat mempengaruhi prilaku 

konsumen. 

4. Metode Penetapan Harga 

 Cara penetapan harga atau metode penetapan harga dapat dilakukan 

dengan beberapa cara menurut Kotler dan Keller (2012:417) sebagai berikut.  

a. Penetapan harga mark up  

Metode penetapan harga yang paling dasar adalah dengan menambahkan 

mark up standar ke biaya produk. Besarnya mark up sangat bervariasi 

diantara berbagai barang. Mark up umumnya lebih tinggi untuk produk 

musiman, produk khusus, produk yang penjualanya lambat, produk yang 

biaya penyimpanan dan penanganannya tinggi serta produk dengan 

permintaan yang tidak elastis.  

b. Penetapan harga berdasarkan target pengembalian (Target Return 

Pricing) Dilakukan dengan perusahaan menetapkan harga sesuai dengan 
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tingkat pengembalian (ROI) yang diinginkan. Penetapan harga ini 

cenderung mengabaikan pertimbnagan lain. produsen harus 

mempertimbangkan harga yang berbeda dan memperkirakan 

kemungkinan akibatnya atas volume penjualan dan keuntungan.  

c. Penetapan harga berdasarkan nilai yang dipresepsikan (Perceived Value) 

Metode ini perusahan menetapkan harga produk bukan berdasarkan biaya 

penjual yang terkadang terlalu tinggi atau terlalu rendah, melainkan dan 

presepsi pelanggan. Kunci dan metode ini adalah menetukan persepsi 

psar atas nilai penawaran dengan akurat. Riset pasar dibutuhkan untuk 

membentuk persepsi nilai pasar sebagai panduan penetuan harga yang 

efektif.  

d. Penetapan harga nilai (Value Pricing) 

Perusahaan menetapkan harga yang cukup rendah untuk tawaran yang 

bermutu tinggi. Penetapan harga nilai menyatakan bahwa harga harus 

menggambarkan tawaran yang bernilai tinggi bagi konsumen.  

e. Penetapan harga sesuai harga berlaku (Going Rate Pricing)  

Perusahaan mendasarkan harganya terutama pada harga pesaing. Dalam 

metode ini perusahaan kurang memperhatikan biaya atau permintaan 

sendiri tetapi mendasarkan harganya terutama pada harga pesaing. 

Perusahaan dapat mengenakan harga yang sama, lebih tinggi, lebih 

rendah dan pesaingnya. 

5. Tujuan Penetapan Harga 

 Menurut  Lupiyoadi (2013:138) tujuan penetapan harga adalah sebagai 

berikut; 
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a. Bertahan, tujuan penentuan harga perusahaan yang dilakukan untuk 

bertahan demi kelangsungan hidup perusahaan.  

b. Memaksimalkan laba, memaksimalkan laba dalam periode tertentu.  

c. Prestise yaitu untuk memposisikan jasa perusahaan sebagai jasa 

eksklusif.  

d. ROI, tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian tingkat 

pengembalian investasi yang diinginkan.  

 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan penentuan 

harga jasa antara lain: elastisitas permintaan, struktur biaya, persaingan, 

penentuan posisi dari jasa yang ditawarkan, sasaran yang ingin dicapai 

perusahaan, daur hidup jasa, sumber daya yang dipergunakan dan kondisi 

ekonomi. 

2.2.5.  Loyalitas Konsumen 

 Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari suatu bisnis adalah untuk 

menciptakan para konsumen merasa puas. Terciptanya kepuasan dapat 

memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara konsumen dengan 

perusahaan menjadi harmonis sehingga memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya kesetiaan terhadap merek serta membuat suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan dan konsumen (Tjiptono, 2000:105). 

 Loyalitas konsumen adalah komitmen konsumen terhadap suatu merek, 

toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka 

panjang. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan terhadap merek 

diperoleh karena adanya  kepuasan dari konsumen . Sedangkan kepuasan 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/03/pengertian-loyalitas-konsumen.html


24 
 

 
 

konsumen tersebut hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk 

menimbulkan kepuasan tersebut dengan meminimalkan keluhan sehingga 

diperoleh pembelian jangka panjang yang dilakukan oleh konsumen (Tjiptono, 

2000:110).  

Menurut Hurriyati (2010:132) menemukan bahwa tingkatan loyalitas 

konsumen itu terdiri dari: 

1. Suspect, semua orang yang mungkin akan membeli barang atau jasa 

perusahaan suspect yakin bahwa mereka akan membeli tetapi belum 

mengetahui apapun mengenai perusahaan serta barang dan jasa yang 

ditawarkan. 

2. Prospect, adalah orang yang memiliki kebutuhan akan produk atau jasa 

tertentu yang mempunyai kemampuan untuk membelinya. Walaupun 

belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan 

perusahaan serta barang atau jasa yang ditawarkan, karena seseorang 

telah merekomendasikan tentang barang atau jasa kepadanya. 

3. Disqualifed Prospect, merupakan prospect yang telah mengetahui 

keberadaan barang atau jasa tertentu, tetapi tidak mempunyai kebutuhan 

akan barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk 

membeli barang atau jasa. 

4. First Time Customer, adalah pelanggan yang melakukan pembelian 

produk untuk pertama kalinya, mereka adalah pelangan baru perusahaan 

dan baru pertama kali merasakan produk atau jasa dari suatu perusahaan. 

5. Repeat Customer, yaitu pelanggan yang telah melakukan pembelian 

suatu produk atau jasa sebanyak dua kali atau lebih. 
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6. Client, merupakan konsumen yang membeli produk atau jasa yang 

ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana pembelian yang 

dilakukan secara teratur. Hubungan mereka dengan perusahaan sudah 

kuat dan berlangsung lama yang membuat mereka tidak terpengaruh 

dengan daya tarik produk atau jasa lain yang ditawarkan oleh pesaing.  

7. Advocate, seperti layaknya klien, advocates membeli barang atau jasa 

yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan serta melakukan pembelian 

secara teratur. Disamping itu, mereka juga memberikan rekomendasi 

produk atau jasa dan mendorong orang lain untuk melakukan pembelian 

produk atau jasa.  

8. Partners, merupakan bentuk yang paling kuat antara konsumen dengan 

perusahaan dan berlangsung terus menerus karena kedua belah pihak 

melihatnya sebagai hubungan yang saling menguntungkan. 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kepuasan pelanggan 

Jika penjual dapat memberikan pelayanan yang melebihi harapan 

konsumen, maka konsumen akan puas. konsumen yang puas akan 

mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap produk dibanding pelanggan 

yang tidak puas. 

2. Retensi konsumen 

Dimana pada faktor ini perusahaan lebih fokus pada upaya 

mempertahankan jumlah konsumen yang telah ada dengan meminimalkan 

jumlah konsumen yang hilang. 
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3. Migrasi konsumen 

Mempertahankan konsumen jauh lebih menguntungkan daripada 

membiarkannya hilang, perusahaan akan berusaha mempertahankan 

konsumennya dari pesaingnya. 

4. Antusiasme konsumen 

Perpindahan konsumen akan terus terjadi meski konsumen telah puas 

dengan produk dan servis yang di berikan perusahaan. 

Menurut Griffin (2003:31) menjelaskan indikator loyalitas pada konsumen 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian secara teratur 

Konsumen yang telah melakukan hubungan transaksi dengan perusahaan 

dan merasa puas dengan apa yang diperoleh akan membentuk hubungan 

yang erat antara konsumen, sehingga konsumen tersebut akan melakukan 

pembelian secara teratur. 

2. Membeli  produk dan jasa 

Konsumen bukan hanya membeli produk satu jenis sesudah yang 

lainnya, tetapi mereka akan membeli aksesoris untuk produk mereka, yang 

dimana mungkin konsumen menambah item-item dari produk yang 

dibelinya. 

3. Merekomendasikan produk kepada orang lain (refers other) 

Konsumen selalu merekomendasikan produk kepada orang lain, 

konsumen ini selain merekomendasikan dan akan selalu membeli produk 

perusahaan, konsumen akan menjadi juru bicara yang baik pada pelanggan 

lain. 
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4. Loyalitas terhadap produk 

Konsumen akan menolak untuk mengakui ada jenis-jenis produk atau 

jasa lain, mereka yakin dengan produk yang mereka gunakan saat ini, dan 

sulit untuk beralih ke produk atau jasa yang lain karena konsumen tidak 

ingin mengambil resiko dengan mencoba produk baru. 

2.3. Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 

Berdasarkan kajian teori yang telah dikembangkan dan penelitiam 

sebelumnya yang telah membahas mengenai kualitas pelayanan, harga dan 

loyalitas konsumen, maka kerangka teori yang disusun dalam penelitian ini dapat 

ditunjukkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 1.1 Kerangka Teoritis Masalah Penelitian 
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2.4. Kerangka Berfikir 

 

 H1 
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Gambar 1.2 Kerangka Berfikir 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen 

 Tjiptono (2011:52) mengatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan 

lingkungan yang dapat memenuhi harapan konsumen. Pengertian lain dari kualitas 

pelayanan yaitu menggambarkan kualitas pelayanan, merupakan tingkat yang 

dimana satu servis atau jasa tertentu dengan kebutuhan-kebutuhan atau harapan-

harapan konsumen. Dalam konteks pelayanan di Sardo Swalayan kualitas 

pelayanan merupakan tingkat kesiapan karyawan dalam melayani para konsumen.  

2. Pengaruh Harga Terhadap Loyalitas Konsumen 

Harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut 

dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkatan harga tertentu, bila manfaat 

yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan meningkat pula. Pada 

Sardo Swalayan harga merupakan penentu dalam loyalitas konsumen karena 
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harga merupakan faktor utama sehingga konsumen tertarik dan loyal untuk datang 

lagi ke Sardo Swalayan. 

2.5. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017:64).  

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

 H0 : Tidak ada pengaruh antara kualitas pelayanan dan harga terhadap 

loyalitas konsumen. 

H1 : Diduga kualitas pelayanan pada Paradise  Swalayan berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen. 

H2 : Diduga  harga pada Paradise Swalayan berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. 


