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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, beberapa penelitian terdahulu 

akan memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Penelitian 

terdahulu, disajikan dalam tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 
1. Effect of 

Service, Price 
and Company 
Image on 
Consumer 
Loyalty with 
Consumer 
Satisfaction 
as Mediation 
(Study at 
Workshop of 
Nasmoco 
Majapahit 
Semarang) 
 
(Zuhri et al., 
2018) 

- Loyalitas 
Konsumen 

- Pelayanan 
- Harga 
- Citra 

Perusahaan 
- Kepuasan 

Konsumen 

- Analisis 
Deskriptif 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
sampel 95 
orang 

- Pelayanan berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan konsumen 

- Harga berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan konsumen 

- Citra berpengaruh 
signifikan terhadap 
kepuasan konsumen 

- Kepuasan konsumen 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
konsumen 

- Pelayanan berpengaruh 
terhadap loyalitas 
konsumen 

- Harga berpengaruh 
signifikan terhadap 
loyalitas konsumen 

- Citra perusahaan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
konsumen 

- Kepuasan konsumen 
memediasi pengaruh 
kualitas layanan terhadap 
loyalitas konsumen 

- Kepuasan konsumen 
memediasi pengaruh harga 
terhadap loyalitas 
konsumen 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 
- Kepuasan konsumen 

memediasi pengaruh citra 
perusahaan terhadap 
loyalitas konsumen 
 
 

2. The Effect of 
Service 
Quality, Price 
and 
Credibility 
Quality of 
Customer 
Loyalty With 
Customer 
Satisfaction 
as 
Intervening 
Variable 
(Study on 
Honda 
Semarang 
Center) 
 
(Mulyadi et 
al., 2018) 

- Kualitas 
Pelayanan 

- Kesesuaian 
Harga 

- Kredibilitas 
- Kepuasan 

Pelanggan 
- Loyalitas 

Pelanggan 

- Analisis 
Deskriptif 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
sampel 81 
orang 

- Kualitas pelayanan 
berpengaruh positif 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kesesuaian harga 
berpengaruh positif 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kredibilitas berpengaruh 
positif terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kualitas pelayanan 
berpengaruh positif 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kesesuaian harga 
berpengaruh positif 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kredibilitas berpengaruh 
positif terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh positif 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan dapat 
memediasi pengaruh 
kualitas pelayanan, 
kesesuaian harga, dan 
kredibilitas terhadap 
loyalitas pelanggan 
 

3. Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Loyalitas 
Pelanggan 
Dengan 
Kepuasan 
Pelanggan 
Sebagai 
Variabel 
Intervening 
Pada Bengkel 
Service 
Yamaha 

- Kualitas 
Pelayanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Analisis 
Deskriptif 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
sampel 138 
orang 

- Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berperan sebagai variabel 
intervening antara kualitas 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 
Sentral Motor 
Siteba 
Padang 
 
(Lubis et al., 
2014) 

pelayanan terhadap 
loyalitas pelanggan 

4. Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Pelanggan 
dan Loyalitas 
Pelanggan 
Pada Industri 
Otomotif 
(Studi Pada 
PT. Wahana 
Wirawan 
Nissan 
Malang) 
 
(Waskito & 
Sudjatno, 
2014) 
 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Explanator
y Research 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
responden 
100 orang 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh melalui media 
kepuasan pelanggan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

5. Analyzing of 
Customer 
Satisfaction 
and 
Customer 
Loyalty 
Based on 
Brand Image 
and 
Perceived 
Service 
Quality 
 
(Genoveva, 
2015) 

- Persepsi 
Kualitas 
Layanan 

- Citra Merk 
- Kepuasan 

Pelanggan 
- Loyalitas 

Pelanggan 

- Analisis 
Deskriptif 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
responden 
355 orang 

- Persepsi kualitas layanan 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
Loyalitas Pelanggan 

- Citra merk tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Persepsi kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Citra merk dan persepsi 
kualitas layanan serentak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Citra merk berpengaruh 
signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Citra merk, persepsi 
kualitas layanan, dan 
kepuasan pelanggan 
serentak berpengaruh 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 
signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan 
 
 
 

6. A Study on 
the 
Relationship 
between 
Service 
Quality, 
Customer 
Satisfaction, 
Customer 
Loyalty, 
Employee 
Satisfaction 
and 
Employee 
Loyalty in 
Automotive 
Industry 
 
(Glory & 
Ponreka, 
2017) 
 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Kepuasan 
Karyawan 

- Loyalitas 
Karyawan 

- Analisis 
Deskriptif 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 
 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan dan 
loyalitas pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan dan 
loyalitas karyawan 

- Kepuasan karyawan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

7. Marketing 
Mix and 
Service 
Quality Effect 
on Customer 
Satisfaction 
and Loyalty 
of Toyota 
Cars 
 
(Mustawadju
haefa et al., 
2017) 

- Bauran 
Pemasaran 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Structural 
Equation 
Modeling 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Jumlah 
responden 
390 orang 

- Bauran pemasaran 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan 

- Bauran pemasaran 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh positif namun 
tidak signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan 

- Bauran pemasaran yang 
dimediasi oleh kepuasan 
pelanggan berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 
- Kepuasan pelanggan dapat 

memediasi pengaruh 
kualitas layanan terhadap 
loyalitas pelanggan 

 
8. Service 

Quality and 
its 
Relationship 
with 
Customer 
Satisfaction 
and Loyalty 
in a Saudi 
Arabian 
Automobile 
Company 
 
(Al-
Shammari & 
Kanina, 
2014) 
 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Analisis 
Deskriptif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
responden 
140 orang 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

9. Service 
quality, 
customer 
satisfaction 
and loyalty in 
automobile 
maintenance 
service : 
evidence 
from a 
developing 
country 
 
(Famiyeh et 
al., 2018) 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Structural 
Equation 
Modeling 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
responden 
256 orang 

- Hanya dimensi (empati, 
jaminan, ketanggapan dan 
bukti fisik) dari kualitas 
layanan  yang berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan, 
sedangkan dimensi 
keandalan tidak 
berpengaruh signifikan. 

- Hanya dimensi (empati dan 
keandalan) dari kualitas 
layanan yang berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan, sedangkan 
dimensi jaminan, 
ketanggapan, dan bukti 
fisik tidak memiliki 
hubungan dengan loyalitas 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berdampak positif dan 
signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan 
 

10. Service 
quality, 
customer 
satisfaction 
and loyalty in 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Penelitian 
Deskriptif 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Kualitas layanan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 
automobile 
repair service 
sector 
 
(Izogo & 
Ogba, 2015) 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
responden 
215 orang 

- Kualitas layanan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan 
 

11. Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
dan Loyalitas 
Pelanggan 
(Survey Pada 
Pelanggan 
AUTO 2000 
Waru 
Surabaya) 
 
(Putri et al., 
2015) 
 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Explanator
y Research 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
responden 
116 orang 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

12. Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
dan Loyalitas 
Pelanggan 
(Survei Pada 
Pelanggan 
Bengkel PT. 
Astra 
International 
Tbk – 
Daihatsu 
Malang) 
 
(Kuntari et 
al., 2016) 
 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Explanator
y Research 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
responden 
124 orang 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

13. Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
dan Loyalitas 
Pelanggan 
(Survei pada 
Pelanggan 
Bengkel 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Explanator
y Research 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
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Judul Variabel Metodologi Hasil Penelitian 
AUTO 2000 
Sukun 
Malang) 
 
(Putra et al., 
2018) 

- Jumlah 
responden 
116 orang 

terhadap loyalitas 
pelanggan 
 

14. Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Pelanggan 
dan 
Dampaknya 
Pada 
Loyalitas 
Pelanggan 
(Survei Pada 
Pelanggan 
Bengkel 
AHASS 0347 
Batu) 
 
(Amin et al., 
2014) 
 

- Kualitas 
Layanan 

- Kepuasan 
Pelanggan 

- Loyalitas 
Pelanggan 

- Explanator
y Research 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
responden 
116 orang 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan 

- Kualitas layanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

- Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan 

15. Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Kepuasan 
Konsumen 
Pada Bengkel 
Mobil 
Paramitha 
Auto Graha 
(PAG) 
Denpasar 
 
(Sutrayoga & 
Pramudana 
2014) 
 

- Kualitas 
Pelayanan 

- Kepuasan 
Konsumen 

- Analisis 
Deskriptif 

- Pendekatan 
kuantitatif 

- Survei 
menggunak
an 
kuesioner 

- Jumlah 
sampel 144 
orang 

- Variabel kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 
konsumen 

Sumber : Data diolah, 2019 
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B. Landasan Teori 

1. Jasa 

Menurut Kotler & Keller (2016 ; 422), Jasa adalah tindakan atau 

perbuatan apapun yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak 

lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Gronroos (1990) dalam Lupiyoadi (2013 ; 7), 

menjelaskan bahwa jasa merupakan suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain 

yang disediakan oleh penyedia jasa pemberi pelayanan yang dimaksud 

untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.  

Zeithaml & Bitner (1996) dalam Lupiyoadi (2013 ; 7), 

memberikan batasan bahwa jasa merupakan semua aktivitas ekonomi 

yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau kontruksi, 

yang umumnya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu 

dihasilkan dan memberikan nilai tambah (misalnya, kenyamanan, 

hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang 

dihadapi oleh konsumen.  

Jasa dapat menjadi bagian besar atau kecil dari suatu penawaran. 

Untuk dapat mengidentifikasi seberapa besar bagian jasa dalam suatu 

penawaran, Kotler & Keller (2016 ; 422) membedakan lima kategori 

bauran jasa yaitu,  
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a. Produk berwujud murni, hanya menawarkan produk berwujud saja 

tanpa adanya jasa. Contohnya adalah sabun, pasta gigi, dan garam. 

b. Produk berwujud dengan jasa pendamping, menawarkan produk 

berwujud beserta dengan jasa yang mendampinginya. Contohnya 

adalah mobil, komputer, telepon seluler, dengan garansi dan kontrak 

layanan pelanggan khusus. Biasanya semakin canggih teknologi 

yang dimiliki produk, semakin besar kebutuhan untuk layanan 

pendukung berkualitas tinggi. 

c. Hybrid, menawarkan gabungan produk dan jasa yang seimbang. 

Contohnya adalah restoran yang menyajikan produk dan jasanya 

secara seimbang. Orang-orang berlangganan pada restoran baik 

untuk makanan dan persiapannya. 

d. Layanan utama dengan sebagian kecil barang yang menyertainya, 

penawaran yang didominasi oleh jasa namun disertai dengan sedikit 

barang pelengkap. Contohnya adalah maskapai penerbangan yang 

memberikan makanan ringan dan minuman.  

e. Jasa murni, menwarkan jasa secara utuh tanpa ada barang 

pendamping. Contohnya adalah konsultan hukum, babysitting, 

psikoterapi, bengkel, fisioterapi atau massage. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa 

merupakan segala macam kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dalam 

menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki penyedia jasa untuk 

menghasilkan output tidak berwujud dengan tujuan untuk membantu 
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menyelesaikan permasalahan pelanggan. Bengkel Toyota AUTO2000 

Sutoyo Malang termasuk dalam kategori bauran jasa murni, yang mana 

penyedia jasa hanya menawarkan layanan perawatan kendaraan tanpa 

adanya barang pendamping. 

2. Model Perilaku Konsumen Jasa 

 Perilaku konsumen didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas 

seseorang dalam memperoleh, menggunakan, dan mengakhiri 

penggunaan produk atau jasa. Secara sederhana, perilaku konsumen 

diajarkan untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan pembelian, 

dengan tujuan mempermudah penyusunan strategi untuk mempengaruhi 

seseorang begitu pemasar tahu alasan orang tersebut membeli produk 

atau jasa tertentu (Blackwell et al., 2012 ; 4). 

Kotler & Keller (2008 ; 158) berpendapat bahwa perilaku 

konsumen adalah bagaimana seseorang memilih atau menggunakan 

barang dan jasa untuk memenuhi kepuasan maupun keinginan mereka. 

Schiffman et al., (2010) dalam Tjiptono (2014 ; 50) juga berpendapat 

bahwa perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, 

maupun memberhentikan pemakaian produk atau jasa yang mereka 

harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan American 

Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen (consumer 

behavior) adalah suatu perilaku yang melibatkan pemikiran dan perasaan 
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yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses 

konsumsi (Peter & Olson, 2013 ; 6). 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen jasa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok dalam menentukan nilai dan preferensi jasa 

hingga terjadinya pembelian dan penggunaan atas jasa tersebut. Dengan 

mempelajari perilaku konsumen, penyedia jasa dapat meyusun strategi 

yang tepat untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggunaan 

jasa yang disediakan. 

Proses keputusan konsumen dapat dikelompokkan secara garis 

besar ke dalam tiga tingkatan utama: pra-pembelian, konsumsi, dan 

evaluasi purnabeli. Ketiga proses tersebut dilalui jika konsumen membeli 

jasa berketerlibatan tinggi (high-involvement services), yaitu jasa yang 

secara psikologis penting bagi konsumen karena menyangkut kebutuhan 

sosial atau harga diri, serta memiliki risiko yang besar, contohnya seperti 

jasa pendidikan tinggi, mobil, dokter gigi, wisata, dan wedding organizer 

(Tjiptono, 2014 ; 53). 

 
Sumber : Tjiptono (2014 ; 54) 

Gambar 2.1 Model Perilaku Konsumen Jasa 
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a. Identifikasi Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai ketika seseorang menerima stimulus 

(pikiran, tindakan atau motivasi) yang mendorong untuk 

mepertimbangkan barang atau jasa tertentu. Stimulus dapat berupa 

commercial cues yaitu berupa usaha promosi penyedia jasa yang 

memberikan stimulus untuk mempertimbangkan pembelian, dan social 

cues yaitu stimulus yang diperoleh dari seseorang atau kelompok yang 

dijadikan referensi (Tjiptono, 2014 ; 55).  

b. Pencarian Informasi 

Sebelum menentukan jenis produk, jasa, merek, dan pemasok  

yang dipilih, konsumen akan mengumpulkan informasi sebanyak 

mungkin dari sumber pemasar maupun sumber non-pemasar tentang 

alternatif yang tersedia. Pada umumnya pelanggan mempertimbangkan 

hanya sebagian merk, produk, jasa, atau pemasok yang digolongkan 

kedalam awareness set yang terdiri dari merek atau pemasok yang 

diketahui konsumen, evoked set  yaitu merek atau pemasok dalam sebuah 

kategori produk atau jasa yang diingat pelanggan saat membuat 

keputusan pembelian, dan consideration set yang terdiri dari merek atau 

pemasok di dalam evoked set yang akan dipertimbangkan untuk dibeli 

setelah mengeliminasi merek atau pemasok lain yang dianggap tidak 

memenuhi kebutuhan (Tjiptono, 2014 ; 59). 
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c. Evaluasi Alternatif 

Setelah berbagai alternatif solusi terkumpul, selanjutnya 

konsumen akan mengevaluasi dan menyeleksi alternatif yang ada untuk 

menentukan pilihan akhir. Evaluasi alternatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan decision rule,diantaranya adalah linear compensatory 

approach dan lexicographic approach. Dalam linear compensatory 

approach konsumen menggunakan skor global atau total hasil perkalian 

antara skor individual pada masing-masing atribut dengan tingkat 

kepentingan atribut. Sedangkan dalam lexicographic approach 

konsumen menelusuri masing-masing atribut, atribut diurutkan mulai 

dari yang terpenting, untuk mengeliminasi alternatif terburuk pada 

atribut bersangkutan (Tjiptono, 2014 ; 66). 

d. Pembelian dan Konsumsi Jasa 

Terdapat beberapa peran yang sangat penting pada tahap ini 

yang akan mempengaruhi pengalaman konsumen dalam menggunakan 

jasa, yang pertama adalah mood dan emosi yang dimiliki konsumen dapat 

mempengaruhi penilaian terhadap jasa yang diberikan, mood dan emosi 

dapat membuat pengalaman menggunakan jasa menjadi lebih positif  

atau lebih negatif dari yang sesungguhnya terjadi. Kedua adalah script, 

yaitu struktur kognitif yang memandu transaksi jasa dan merinci 

alternatif-alternatif yang tersedia bagi para karyawan yang berhubungan 

langsung dengan konsumen, script yang terstruktur akan meningkatkan 

kecepatan karywan dalam mereson seluruh kebutuhan pelanggan. Ketiga 
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adalah kehadiran, perilaku, kemiripan (kompatibilitas) pelanggan lain 

yang menggunakan jasa disaat yang bersamaan (Tjiptono, 2014 ; 68). 

e. Evaluasi Purnabeli 

Pada tahap ini konsumen mungkin akan mengalami disonansi 

kognitif (keraguan tentang ketepatan keputusan penggunaan jasa). 

Apabila jasa yang digunakan konsumen dapat memenuhi kebutuhan 

yang dimaksud, maka konsumen akan menunjukkan kepuasannya. 

Sebaliknya, jika jasa yang digunakan tidak dapat memenuhi kebutuhan 

yang dimaksud, maka konsumen akan menunjukkan ketidakpuasannya 

(Tjiptono, 2014 ; 73). 

3. Loyalitas Pelanggan 

a. Definisi Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas merupakan suatu komitmen yang mendalam untuk 

melakukan pembelian kembali atau berlangganan suatu produk atau jasa 

yang dipilih di masadepan meskipun pengaruh situasional dan upaya 

pemasaran memiliki potensi untuk menyebabkan perilaku beralih (Kotler 

& Keller 2016 ; 153). Oliver (1999) dalam Famiyeh et al., (2018) 

mendefinisikan loyalitas sebagai komitmen pelanggan yang sangat 

mendalam untuk melakukan pembelian ulang atau berlangganan secara 

terus menerus dan konsisten pada sebuah produk atau jasa, sehingga 

mengakibatkan pelanggan melakukan penggunaan secara terus menerus 

pada merek yang sama, terlepas dari pengaruh situasional dan strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh penyedia jasa. 
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Menurut Seth & Mittal (2004) dalam Tjiptono (2014 ; 251), 

loyalitas pelanggan merupakan komitmen pelanggan terhadap suatu 

pemasok, toko dan merk tertentu yang didasari oleh sikap yang sangat 

positif dan dinyatakan dalam penggunaan ulang jasa secara konsisten. 

Hurriyati (2010 ; 128) menyatakan bahwa loyalitas pelanggan adalah 

dorongan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan 

kelangsungan hidup penyedia jasa. 

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan suatu komitmen yang dimiliki oleh pelanggan 

untuk melakukan pembelian ulang terhadap jasa serta menunjukkan 

sikap positif terhadap penyedia jasa. Loyalitas pelanggan dipengaruhi 

oleh rangkaian strategi pemasaran yang dilakukan oleh penyedia jasa, 

selanjutnya penyedia jasa akan memanfaatkan loyalitas pelanggan 

sebagai faktor pendorong bagi pelanggan untuk terus menggunakan jasa 

sehingga kinerja keuangan penyedia jasa akan meningkat. 

b. Model Loyalitas Pelanggan 

Uncles et al., (2003) dalam Tjiptono (2014 ; 406), 

mengidentifikasi model loyalitas pelanggan, yang memandang bahwa 

loyalitas merupakan sikap yang terkadang memiliki arah pada terjalinnya 

relasi dengan merk. Model ini beranggapan bahwa sebelum loyalitas 

terbentuk, harus ada komitmen sikap terhadap suatu merk. Sikap ini 

diwujudkan dalam serangkaian keyakinan positif yang konsisten 

terhadap merk yang digunakan. Dick & Basu (1994) dalam Tjiptono 
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(2014 ; 407) berpendapat, untuk dapat mengukur sikap positif tersebut 

dapat dilakukan dengan cara menanyakan kepada pelanggan seberapa 

suka mereka terhadap merk tertentu, seberapa kuat komitmen mereka 

terhadap merk tersebut, kecenderungan mereka untuk 

merekomendasikan merk tersebut kepada orang lain, serta keyakinan dan 

perasaan mereka terhadap merek tersebut.  

 

 

 

 

Sumber : Uncles et al., (1990) dalam Tjiptono (2014 ; 408) 
Gambar 2.2 Model Loyalitas Pelanggan 

c. Manfaat Loyalitas Pelanggan 

Membentuk dan mempertahankan loyalitas pelanggan 

merupakan bagian dari program hubungan jangka panjang sebuah 

penyedia jasa. Bagi penyedia jasa terdapat empat manfaat utama yang 

berkaitan dengan loyalitas pelanggan. Pertama, loyalitas meningkatkan 

pembelian pelanggan, memperlihatkan bahwa pelanggan cenderung 

berbelanja lebih setiap tahunnya dari satu penyedia yang memiliki 

hubungan khusus dengan para pelanggan itu. Pada saat para pelanggan 

mempersepsikan nilai jasa yang disediakan penyedia jasa berada pada 

tingkat tinggi, mereka cenderung membeli kembali dari penyedia jasa 
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yang sama untuk menangkal risiko yang mungkin terjadi jika mereka 

pindah ke pemasok atau penyedia jasa yang lain (Tjiptono, 2004 ; 127). 

Kedua, loyalitas pelanggan menurunkan biaya yang ditanggung 

penyedia jasa untuk melayani pelanggan. Sebuah organisasi 

mengeluarkan sejumlah biaya awal dalam usahanya untuk menarik 

pelanggan baru. Biaya promosi, biaya pengoperasian, dan biaya 

pemasangan suatu sistem baru. Dalam jangka pendek, biaya-biaya itu 

sering kali melebihi revenue yang diperoleh dari pelanggan (Tjiptono, 

2004 ; 131). Memperoleh loyalitas pelanggan akan berdampak pada 

penurunan biaya – biaya terkait dengan penjualan dan pemasaran. 

Penyedia jasa tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menarik 

pelanggan baru, pelanggan yang loyal akan terus melakukan penggunaan 

jasa yang disediakan. 

Ketiga, loyalitas pelanggan meningkatkan komunikasi yang 

positif dari mulut ke mulut. Para pelanggan yang 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 tingkat risiko yang dilibatkan 

dalam keputusan untuk membeli. Oleh karena itu, rekomendasi yang 

diberikan pelanggan kepada orang lain berfungsi sebagai suatu 

pendukung pemasaran dan membantu menurunkan pengeluaran 

penyedia jasa untuk menarik pelanggan baru.  
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Manfaat terakhir dari loyalitas pelanggan adalah retensi 

karyawan. Karyawan pada bisnis sering dipengaruhi oleh interaksi harian 

mereka dengan pelanggan penyedia jasa. Karena orang cenderung lebih 

suka bekerja dengan organisasi-organisasi agar pelanggannya puas dan 

loyal (Tjiptono, 2004 ; 134), maka penyedia jasa yang memiliki tingkat 

loyalitas dan kepuasan pelanggan yang tinggi cenderung memiliki 

tingkat pergantian staff yang lebih rendah, sehingga dapat menekan 

pengeluaran penyedia jasa untuk biaya melakukan proses recruitment 

dan pelatihan karyawan baru.  

Dari keempat manfaat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas pelanggan akan berdampak pada peningkatan jumlah pembelian 

yang dilakukan oleh pelanggan dan menekan seluruh biaya yang terkait 

dengan seluruh aktivitas pemasaran untuk menarik pelanggan baru, 

kegiatan recruitment dan pelatihan karyawan baru, sehingga keuntungan 

yang didapat penyedia jasa meningkat. 

d. Indikator Loyalitas Pelanggan 

Menurut George (2007) dalam Mustafadjuhaefa et al., (2018), 

loyalitas pelanggan menjadi patokan untuk memperkirakan jumlah 

kemungkinan permintaan jasa di masa depan. Loyalitas pelanggan 

diukur dengan memperhatikan perilaku pelanggan. 

1) Penggunaan jasa secara terus-menerus 

Pelanggan yang loyal akan selalu menggunakan jasa dari 

penyedia jasa yang sama berulang kali dan konsisten.  
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2) Merekomendasikan jasa  

Pelanggan yang loyal akan selalu merekomendasikan 

penyedia jasa yang digunakannya kepada orang lain daripada 

penyedia jasa lainnya. 

3) Mengatakan hal positif 

Dalam hal ini, pelanggan tidak tertarik dengan jasa yang 

disediakan penyedia jasa lain sebagai bentuk konsistensi 

penggunaan jasa pada suatu penyedia jasa. 

Menurut Griffin (2003) dalam Putri et al., (2015), karakteristik 

pelanggan yang loyal adalah. 

1) Melakukan penggunaan jasa secara teratur 

Pelanggan menggunakan jasa sesuai dengan kebutuhannya 

secara teratur meskipun ada kenaikan biaya. 

2) Menggunakan antar lini jasa 

Pelanggan menggunakan tidak hanya satu jasa tapi juga jasa 

tambahan yang disediakan oleh penyedia jasa sesuai dengan 

kebutuhannya. 

3) Mereferensikan pada orang lain 

Pelanggan mereferensikan kepada orang lain untuk 

menggunakan jasa yang ia gunakan. Pelangga akan selalu berusaha 

untuk mempengaruhi orang lain untuk menggunakan jasa yang 

digunakan dengan menceritakan hal positif tentang jasa tersebut. 
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4) Menunjukkan kekebalan pada tarikan penyedia jasa lain 

Pelanggan menolak seluruh tawaran untuk menggunakan jasa 

dari penyedia jasa lain. Pelanggan telah memiliki kecintaan 

tersendiri terhadap jasa yang digunakan. 

Indikator loyalitas pelanggan yang perlu diidentifikasi oleh 

penyedia jasa menurut Lovelock & Wright (2007) dalam Waskito & 

Sudjatno (2014) adalah. 

1) Kesediaan pelanggan untuk selalu berlangganan pada 

penyedia jasa dalam jangka panjang 

2) Pelanggan dengan suka rela merekomendasikan jasa 

tersebut kepada teman-teman dan rekan-rekannya 

4. Kepuasan Pelanggan 

a. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Orientasi pada kepuasan pelanggan sangat penting dijadikan 

sebagai tujuan utama penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan pada era presaingan yang ketat dan semakin 

banyaknya penyedia jasa yang terlibat didalamnya. Hal ini terbukti oleh 

semakin banyaknya penyedia jasa yang menyertakan komitmen 

terhadap kepuasan pelanggan. Karena kunci sukses untuk 

memenangkan persaingan adalah dengan memberikan nilai lebih dan 

kepuasan pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa yang 

berkualitas dengan harga bersaing. Kepuasan yang dirasakan pelanggan 

dapat terlihat melalui sikap konsumen pada saat pembelian. Kepuasan 
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menurut Kotler dan Keller (2009 ; 138) adalah, perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan jasa (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. 

Kepuasan pelanggan juga didefinisikan sebagai tanggapan 

emosional atas hasil evaluasi terhadap pengalaman penggunaan suatu 

produk atau jasa Wilkie (1990) dalam Tjiptono (2014 ; 354). Sedangkan 

menurut Engel, et al., (1990) dalam Tjiptono (2014 ; 354), menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli di mana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui 

harapan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan merupakan konsep yang paling penting 

dalam menentukan langkah-langkah dan riset pemasaran. Konsumen 

yang merasa puas dengan jasa pada penyedia jasa tertentu akan selalu 

menggunakannya, dan menceritakan kepada orang lain mengenai 

pengalaman baik yang dialaminya saat menggunakan jasa tersebut. Bila 

pelanggan tidak puas, maka pelanggan akan berhenti menggunakan jasa 

dan beralih ke penyedia jasa lain (Peter & Olson, 2014 ; 184). 

Dari definisi yang diyatakan oleh beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan perasaan senang 

atau tidak senang dari seorang pelanggan yang muncul ketika 

membandingkan harapan dengan kenyataan atau hasil kinerja jasa yang 

didapatkan oleh pelanggan. Ketika hasil kinerja jasa sesuai atau 

melebihi harapan maka pelanggan akan merasa puas dan terus 
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menggunakan jasa penyedia jasa, namun ketika hasil kinerja jasa tidak 

sesuai atau lebih buruk dari harapan maka pelanggan akan merasa tidak 

puas dan akan beralih ke jasa penyedia jasa lain. Tingkat kepuasan 

pelanggan harus selalu diperhatikan oleh penyedia jasa untuk dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan menentukan langkah pemasaran yang tepat 

berkaitan dengan harga yang ditawarkan dan kualitas layanan. 

b. Model Kepuasan Pelanggan 

Mowen (1995) dalam Tjiptono (2014 ; 354) merumuskan 

kepuasan pelanggan sebagai sikap menyeluruh terhadap suatu barang 

atau jasa setelah terjadi perolehan dan menggunakannya. Definisi ini 

dijabarkan dalam model kepuasan/ketidakpuasan pada gambar 2.3. 

Dalam model ini kepuasan pelanggan merupakan penilaian evaluatif 

purnabeli yang ditimbulkan oleh seleksi pembelian spesifik. 

Sumber : Mowen (1995) dalam Tjiptono (2014 ; 354) 

gambar 2.3 Model Kepuasan/Ketidakpuasan Pelanggan 
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c. Manfaat Kepuasan Pelanggan 

Manfaat dari kepuasan pelanggan yang didapatkan oleh 

penyedia jasa adalah daya persuasif gethok tular (word of mouth) yang 

dilakukan oleh pelanggan untuk memberikan rekomendasi kepada 

orang lain untuk menggunakan penyedia jasa yang sama. Kemudian 

manfaat selanjutnya adalah reduksi sensitivitas harga, dimana 

pelanggan yang puas terhadap sebuah penyedia jasa cenderung untuk 

tidak melakukan penawaran biaya jasa. Manfaat yang terakhir adalah 

kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis, kepuasan 

pelanggan dapat dijadikan indikator kesuksesan bisnis di masa depan 

yang mengukur kecenderungan reaksi pelanggan terhadap penyedia 

jasa di masa depan.  Tjiptono (2014 ; 357) 

d. Indikator Kepuasan Pelanggan 

Penyedia jasa harus mengetahui indikator kepuasan yang 

ditunjukkan melalui sikap pelanggan setelah menggunakan jasa untuk 

dapat mengetahui apakah pelanggan merasa puas atas penggunaan jasa 

yang disediakan. Indikator kepuasan pelanggan oleh Hawkins & 

Looney dalam Tjiptono (2004 ; 101). 

a) Kesesuaian harapan antara kinerja produk yang diharapkan dengan 

manfaat yang dirasakan pelanggan. 

b) Minat berkunjung kembali untuk melakukan pembelian ulang 

terhadap produk terkait. 
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c) Kesediaan merekomendasikan produk yang telah dirasakan kepada 

teman atau keluarga. 

Indikator kepuasan pelanggan menurut Ratnasari & Aksa 

(2015) dalam Zuhri et al., (2018) adalah. 

a) Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa memuaskan 

b) Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa menyenangkan 

c) Penyedia jasa menghubungi pelanggan untuk memberikan 

informasi terkait mengenai jasa yang disediakan 

d) Pelanggan merasa bangga saat menggunakan jasa 

e) Pelanggan merekomendasikan jasa kepada orang lain 

Indikator kepuasan pelanggan menurut Colognesi & Suryani 

(2015) dalam Mulyadi et al., (2018) adalah. 

a) Pemenuhan harapan pelanggan  

b) Perbandingan dengan kondisi ideal  

c) Kebutuhan pelanggan terpenuhi oleh jasa yang digunakan 

d) Pelanggan merasa senang atas jasa yang digunakan 

e) Kesan yang baik terhadap jasa yang digunakan 

5. Kualitas Layanan 

a. Pengertian Kualitas Layanan 

Kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik produk atau 

jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau tersirat (American Society 

for Quality dalam Kotler & Keller, 2016 ; 156). Menurut Tjiptono (2014 



34 
 

 
 

; 256) kualitas layanan adalah upaya pemenuhan atas kebutuhan dan 

keinginan pelanggan diiringi dengan ketepatan penyampaian dalam 

mengimbangi harapan pelanggan, yang diberikan suatu pihak untuk 

menghasilkan manfaat tak berwujud kepada pihak lain. Sedangkan ISO 

9000 mendefinisikan kualitas sebagai paduan antara sifat dan 

karakteristik yang dijadikan penentu sejauh mana output yang 

dihasilkan penyedia jasa dapat memenuhi persyaratan kebutuhan 

pelanggan (Lupiyoadi, 2013 ; 212). 

Layanan merupakan suatu produk yang sulit untuk dibedakan 

tingkat kualitasnya, karena sifat dari layanan itu sendiri adalah tidak 

berwujud. Ketika produk tidak berwujud sulit dibedakan, kunci utama 

keberhasilan kompetitifnya terletak pada penambahan nilai jasa 

pelayanan yang baik dan peningkatan kualitas produk. Pembeda jasa 

pelayanan yang dapat dinikmati oleh konsumen adalah kemudahan 

pemesanan, pengiriman, instalasi atau pemasangan, pelatihan 

konsumen, konsultasi konsumen, dan perawatan dan perbaikan 

(Machfoedz, 2005). 

Berdasarkan beberapa pernyataan para ahli tentang kualitas 

layanan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan 

merupakan suatu tolok ukur manfaat untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan yang harus diterapkan oleh seluruh penyedia jasa 

dalam menghasilkan layanan tertentu. Tingkat kualitas layanan harus 
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dipertahankan sebaik mungkin dengan cara menambah nilai dari jasa 

yang disediakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

b. Model Kualitas Layanan 

Model kualitas layanan atau SERVQUAL mencakup analisis 

terhadap lima gap yang mempengaruhi kualitas layanan. Lima gap 

tersebut dijelaskan dalam gambar 2.4. 

Sumber : Zeithaml et al., (1990) dalam Tjiptono (2014 ; 272) 

gambar 2.4 Model SERVQUAL 

Gap pertama adalah kesenjangan antara harapan konsumen dan 

persepsi manajemen terhadap harapan pelanggan (knowledge gap). 
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Pihak manajemen tidak dapat selalu memahami harapan pelanggan 

(Tjiptono, 2014 ; 271).  

Contoh kondisi pada gap pertama ini adalah ketika sebuah 

penyedia jasa perbaikan rangka mobil menganggap bahwa pelanggan 

sangat mementingkan kecepatan pengerjaan dan biaya jasa yang rendah, 

padahal pelanggan justru lebih menginginkan kualitas pengerjaan yang 

detil dan rapi. 

Gap kedua adalah perbedaan antara persepsi manajemen tentang 

harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa (standards gap). Dalam 

beberapa keadaan tertentu, manajemen mungkin dapat memahami 

secara tepat apa yang diharapkan pelanggan, namun manajemen tidak 

melakukan penyusunan standar kinerja yang jelas. Hal ini bisa 

dikarenakan tidak adanya komitmen secara menyeluruh terhadap 

kualitas jasa, sumber daya yang dimiliki tidak memadai, dan adanya 

kelebihan permintaan (Tjiptono, 2014 ; 274).  

Contoh kondisi pada gap kedua ini adalah ketika suatu penyedia 

jasa cuci mobil menginstruksikan para karyawan untuk mencuci mobil 

pelanggan secara cepat tanpa menentukan secara detil standar atau 

patokan waktu layanan yang dijadikan acuan untuk dapat menentukan 

apakah layanan telah dilakukan secara cepat.  

Gap ketiga adalah perbedaan antara spesifikasi kualitas layanan 

dan penyampaian layanan (delivery gap). Gap ini dapat disebabkan oleh 

karyawan yang kurang menguasai keterampilan yang diperlukan, beban 
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kerja karyawan terlalu tinggi, karyawan tidak dapat memenuhi standar 

kinerja, tidak ada kesediaan dari karyawan untuk memenuhi standar 

kinerja, dan standar yang dihadapkan pada karyawan saling 

bertentangan (Tjiptono, 2014 ; 276).  

Contoh kondisi pada gap ketiga ini adalah ketika karyawan pada 

sebuah penyedia jasa reprasi body mobil dituntut untuk mereparasi dua 

body mobil secara bersamaan yang seharusnya karyawan tersebut fokus 

pada pengerjaan satu body mobil saja, sehingga terjadi pembebanan 

pekerjaan secara berlebihan kepada karyawan. 

Gap keempat adalah perbedaan antara penyampaian jasa dan 

komunikasi eksternal (communication gap). Penyedia jasa sering kali 

mengiklankan pernyataan, janji atau slogan untuk mempengaruhi 

harapan pelanggan. Akibat yang dapat ditimbulkan adalah harapan 

pelanggan meningkat dan menjadi sulit untuk dipenuhi, apalagi jika 

penyedia jasa memberikan janji yang berlebihan (Tjiptono, 2014 ; 278).  

Contoh dari kondisi pada gap keempat ini misalnya, suatu 

penyedia jasa travel antar kota menjanjikan dalam iklan di majalah 

bahwa ia adalah travel terbaik, armada yang digunakan tidak akan 

pernah mogok dijalan, fasilitas didalam kendaraan sangat lengkap dan 

selalu dapat digunakan, pengemudi selalu mengemudikan kendaraan 

dengan halus, waktu keberangkatan sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan. Namun bila ada konsumen mengetahui bahwa ternyata apa 

yang tercantum di iklan majalah sangat tidak sesuai dengan kenyataan 
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yang ada, maka iklan tersebut telah membiaskan harapan konsumen. 

Akibatnya persepsi atas travel tersebut menjadi buruk. 

Gap Kelima merupakan perbedaan antara jasa yang 

dipersepsikan dengan jasa yang diharapkan (service gap). Gap ini terjadi 

apabila pelanggan mengukur kinerja penyedia jasa dengan cara atau 

ukuran yang berbeda, atau pelanggan salah mempersepsikan kualitas 

layanan tersebut (Tjiptono, 2014 ; 279).  

Contoh dari kondisi gap kelima ini adalah, ketika seorang 

konsumen dari penyedia jasa sewa mobil lepas kunci mengharapkan 

penyedia jasa menyediakan sopir untuk mengantarkan ke tujuan yang 

diinginkan, padahal pada sewa mobil lepas kunci pihak penyedia jasa 

hanya menyediakan mobil saja dan dikemudikan sendiri oleh 

konsumen, jika konsumen menginginkan jasa sopir maka pelanggan 

harus mencarinya diluar penyedia jasa sewa tersebut. 

c. Manfaat Kualitas Layanan 

Kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen harus 

memiliki manfaat untuk memberikan kepuasan yang maksimal. Kualitas 

produk dan jasa, kepuasan pelanggan dan profitabilitas penyedia jasa 

adalah tiga hal yang terkait erat. Semakin tinggi tingkat kualitas maka 

semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang 

mendukung harga lebih tinggi dan (sering kali) biaya yang lebih rendah 

(Kotler dan Keller, 2009 ; 144). Dengan demikian kualitas layanan yang 

baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan penyedia jasa dapat 
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meningkatkan harga atas layanan sesuai dengan kualitas yang 

dimilikinya, sehingga keuntungan penyedia jasa dapat meningkat. 

d. Indikator Kualitas Layanan 

Dimensi kualitas layanan (SERVQUAL) oleh Parasuraman et 

al., (1988) dalam Lupiyoadi, 2013 ; 216), diantaranya adalah:  

1) Tangibles (Bukti Fisik).  

Kemampuan suatu penyedia jasa dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasaranan fisik penyedia jasa dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh 

pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain 

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan 

(teknologi), serta penampilan pegawainya.  

2) Reliability (Kehandalan).  

Kemampuan penyedia jasa untuk memberikan pelayanan sesuai 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.  

3) Responsiveness (Ketanggapan). 

Kemauan untuk membantu dan memberian pelayanan yang cepat 

(responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian 

informasi yang jelas.  
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4) Assurance (Jaminan dan Kepastian). 

Pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai 

penyedia jasa untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada penyedia jasa. Terdiri dari bebeapa komponen antara lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.  

5) Emphaty (Empati).  

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikannkepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. Dimana suatu penyedia jasa 

diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang 

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, sera 

memiliki waktu untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Zeithaml et al., (1990) dalam Al-Shammari & Kanina (2014) 

menjelaskan aspek yang perlu diperhatikan dalam masing-masing 

komponen Service Quality Dimension, yaitu. 

1) Tangibles 

a) Penyedia jasa memiliki peralatan yang modern 

b) Penyedia jasa memiliki fasilitas yang menarik secara visual / 

pengelihatan pelanggan 

c) Karyawan berpenampilan rapi dan profesional 

d) Penyedia jasa memiliki fasilitas fisik penunjang jasa yang 

menarik secara visual / pengelihatan pelanggan 
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2) Reliability 

a) Penyedia jasa menyediakan jasa sesuai dengan yang dijanjikan 

b) Karyawan dapat diandalkan dalam menangani permasalahan 

pelanggan 

c) Karyawan melakukan layanan sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan 

d) Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan 

penyedia jasa 

e) Karyawan dapat melakukan pekerjaan tanpa kesalahan 

3) Responsiveness 

a) Memberi tahu pelanggan tentang kapan layanan akan 

dilakukan 

b) Secepat mungkin melayani pelanggan yang datang 

c) Kesiapsediaan karyawan untuk menolong pelanggan 

d) Kesiapansediaan untuk segera merespon permintaan 

pelanggan 

4) Assurance 

a) Karyawan menanamkan kepercayaan pada pelanggan 

b) Penyedia jasa membuat pelanggan merasa aman dalam 

transaksi mereka 

c) Karyawan selalu menjaga sopan santunnya didepan pelanggan 
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d) Karyawan memiliki pengetahuan yang digunakan untuk 

menjawab pertanyaan pelanggan tentang layanan yang 

disediakan 

5) Empathy 

a) Penyedia jasa memberikan perhatian individu kepada 

pelanggan 

b) Karyawan selalu peduli terhadap seluruh urusan pelanggan 

yang berkaitan dengan layanan 

c) Karyawan selalu melayani kepentingan pelanggan dengan 

sepenuh hati 

d) Karyawan mampu memahami keinginan dari pelanggan 

e) Jam buka layanan memudahkan pelanggan 

C. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu maka dibuat 

kerangka pemikiran sebagai berikut bahwa kualitas pelayanan dapat 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan dapat 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan dapat 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan dapat 

memediasi kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 
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Sumber : Data diolah, 2019 
Gambar 2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

1. Hubungan Kualitas Layanan dengan Loyalitas Pelanggan pada 

Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang 

Penelitian terdahulu telah menemukan adanya hubungan kualitas 

layanan dengan loyalitas pelanggan, diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Al-Shammari & Kanina (2014) menemukan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Famiyeh et 

al., (2018) menemukan bahwa hanya dimensi (empati dan keandalan) dari 

kualitas layanan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, sedangkan dimensi jaminan, ketanggapan, dan bukti fisik tidak 

memiliki hubungan dengan loyalitas pelanggan. Izogo & Ogba (2015) 

menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Putri et al., (2015) menemukan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut : 

H1 : Kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

KUALITAS 
PELAYANAN 

(X) 

LOYALITAS 
PELANGGAN 

(Y) 

KEPUASAN 
PELANGGAN 

(M) H1 
 

H3 
 

H2 

H4 
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Yang berarti semakin tinggi kualitas layanan maka semakin tinggi pula 

loyalitas pelanggan. 

2. Hubungan Kualitas Layanan dengan Kepuasan Pelanggan pada 

Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang 

Penelitian terdahulu telah menemukan adanya hubungan kualitas 

layanan dengan kepuasan pelanggan, diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Genoveva (2015) menemukan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Glory dan Ponreka 

(2017) menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh pada kepuasan 

pelanggan. Mustafadjuhaefa et al., (2017) menemukan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

Mulyadi et al., (2018) menemukan bahwa kualitas layanan berpengaruh 

signifikan pada kepuasan pelanggan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

dapat dihipotesiskan sebagai berikut : 

H2 : Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Yang berarti semakin tinggi kualitas layanan maka semakin tinggi pula 

kepuasan pelanggan. 

3. Hubungan Kepuasan Pelanggan dengan Loyalitas Pelanggan pada 

Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo Malang 

Penelitian terdahulu telah menemukan adanya hubungan kepuasan 

pelanggan den gan loyalitas pelanggan, diantaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Kuntari et al., (2016) menemukan bahwa kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Putra et al., 
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(2018) menemukan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Amin et al., (2014) menemukan bahwa 

kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Rosandi dan Sudjatno (2014) menemukan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :  

H3 : Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Yang berarti semakin tinggi kepuasan pelanggan maka semakin tinggi pula 

loyalitas pelanggan. 

4. Hubungan Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui 

Kepuasan Pelanggan pada Bengkel Toyota AUTO2000 Sutoyo 

Malang 

Penelitian terdahulu telah menemukan adanya hubungan kualitas 

layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lubis et al., (2014) 

menemukan bahwa kepuasan pelanggan berperan sebagai variabel 

intervening antara pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. 

Waskito & Sudjatno (2014) menemukan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh melalui media kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan. Mulyadi et al., (2018) menemukan bahwa kepuasan pelanggan 

dapat memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

Zuhri (2018) menemukan bahwa kepuasan konsumen memediasi pengaruh 
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kualitas layanan terhadap loyalitas konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :  

H4 : Kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan. 


