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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan teori 

1. Loyalitas Konsumen 

Loyalitas konsumen dapat didefinisikan sebagai sikap menyenangi terhadap suatu 

merek yang direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu 

sepanjang waktu. Menurut Swatha (2009) loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen 

untuk terus menggunkan produk yang sama dari suatu perusahaan. Loyalitas 

menggambarkan  perilaku yang diharapkan sehubungan dengan produk atau jasa. Loyalitas 

akan tinggi apabila suatu produk dinilai mampu memberi kepuasan tertinggi sehingga 

konsumen enggan untuk beralih ke produk lain. 

Lovelock dan Wright dalam Jasfar (2012:22) menjelaskan loyalitas konsumen adalah 

kesediaan konsumen untuk terus setia pada suatu perusahaan dalam jangka panjang, 

dengan membeli dan menggunkan jasa berulang-ulang serta dengan sukarela 

merekomendasikan jasa perusahaan tersebut kepada orang lain. 

Berdasarkan beberapa definisi loyalitas konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen yang dipresentasikan dalam pembelian 

yang konsisten terhadap produk atau jasa sepanjang waktu dan ada sikap yang baik untuk 

merekomendasikan orang lain untuk membeli produk. Indikasi loyalitas yang 

sesunggunhnya diperlukan suatu pengukuran terhadap sikap yang dikombinasikan dengan 

pengukuran terhadap perilaku. 
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Terdapat bermacam-macam karakteristik loyalitas konsumen seperti yang diungkapkan 

Hurriyati (2005) yaitu konsumen yang loyal memiliki karakteristik seperti berikut: 

a. Melakukan pembelian secara teratur ( Makes Regular repet purchases) 

b. Membeli di luar lini produk/jasa (purchases across product and services lines) 

c. Merekomendasikan produk lain (Refers other) 

d. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing (demonstrates an 

immunity to the full of the competition) 

Menurut Hidayat (2009;103) loyalitas konsumen merupakan komitmen seorang 

konsumen terhadap suatu pasar berdasarkan sikap postif dan tercermin dalam pembelian 

ulang secara konsisten. Indikator dari loyalitas konsumen adalah: 

a. Trust merupakan tanggapan kepercayaan konsumen terhadap pasar. 

b. Emotion commitment merupakan komitmen psikologi konsumen terhadap pasar. 

c. Switching cost merupakan tanggapan konsumen tentang beban yang diterima ketika 

terjadi perubahan. 

d. Word of mouth merupakan perilaku publikasi yang dilakukan konsumen terhadap 

pasar. 

e. Cooperation merupakan perilaku yang menunjukan sikap yang bekerja sama dengan 

pasar. 

2. Kualitas Pelayanan 

Pengertian kualitas pelayanan jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

konsumen. Menurut Tjiptono (2012), kualitas pelayanan sebagai tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

konsumen. Christina (2011) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai refleksi persepsi 
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evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas 

pelayanan menyangkut aspek-aspek seperti expected sercive dan perceived service. 

Berdasarkan dua definisi kualitas pelayanan di atas dapat diketahui bahwa terhadap dua 

faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan 

(expected service) konsumen dan pelayanan yang diterima atau dirasakan (perceived 

service) oleh konsumen atau hasil yang di rasakan. 

Oleh karena itu terdapa beberapa dimensi kualitas layanan yang telah dikaji oleh 

peneliti dengan pertimbangan dan diasusikan sebagai pengaruh signifikan dalam kualitas 

pelayanan. Tjiptono (2012) melalukan penelitian khusus terhadap beberapa jenis 

pelayanan, mengidentifikasi sepuluh faktor utama yang menentukan kualitas pelayanan, 

yakni : 

a. Realibility yaitu yang mencakup konsistensi kerja (performance) dan kemampuan 

untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan memberikan pelayanannya 

secara tepat sejak awal (right the first time) dan telah memenuhi janji (iklan)nya. 

b. Responsiveness, yaitu kemauan atau kesiapan para pegawai untuk memberikan 

pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. 

c. Competence, artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

yang dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan tertentu. 

d. Access, yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yang berarti lokasi fasilitas 

pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi 

mudah dihubungi. 

e. Courtesy, yaitu sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan dari para kontak 



12 
 

 
 

personal perusahaan 

f. Communication, yaitu memberikan informasi yang dapat dipahami pelanggan serta 

selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. 

g. Credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Hal ini menyangkut nama dan reputasi 

perusahaan, karakteristik pribadi, kontak personal, dan interaksi dengan pelanggan. 

h. Security, yaitu aman (secara fisik, finansial dan kerahasiaan) dari bahaya, resiko atau 

keragu-raguan. 

i. Understanding/knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan 

pelanggan. 

j. Tangible, yaitu segala bukti fisik seperti pegawai, fasilitas, peralatan, tampilan fisik 

dari pelayanan misalnya kartu kredit plastik. 

Dimensi kualitas pelayanan tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur kualitas 

pelayanan suatu perusahaan jasa. Mengukur kualitas pelayanan berarti mengevaluasi atau 

membandingkan kinerja suatu jasa dengan seperangkat standar yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Menurut Tjiptono (2012) Untuk model pengukuran sebuah skala multi-

item yang diberi nama Servqual. Servqual pertama kali dipublikasikan oleh Parasuraman, 

dkk. pada tahun 1988 yang terdiri dari dua puluh dua item pertanyaan, kemudian 

didistribusikan menyeluruh pada lima dimensi kualitas pelayanan. Untuk mendapatkan 

pelayanan yang baik, peneliti tidak harus membutuhkan biaya yang mahal. Pelayanan 

membutuhkan komitmen dan keyakinan dari perusahaan untuk memberikan pelayanan 

maksimal kepada konsumen. Semua karyawan yang berhubungan dengan konsumen, 

harus menganggap diri mereka sebagai duta dari perusahaan. 
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3. Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler (2009) secara umum  kepuasan  adalah  perasaan  senang  atau kecewa 

seseorang yang berasal  dari  perbandingan  antara  kesannya  terhadap kinerja suatu 

produk dan harapan-harapannya. Kepuasan konsumen dalam  arti singkat merupakan 

tingkat perasaan seseorang setelah menerima pelayanan yang diberikan. Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen menurut Kotler (2009) antara 

lain : 

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen 

ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen produk. 

b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-

pesaingnya. 

c. Pengalaman dari teman-teman yang pernah melakukan transaksi. 

Terdapat beberapa komponen kepuasan konsumen seperti yang telah dikemukakan 

bahwa ada banyak pengertian kepuasan konsumen. Sekalipun banyak definisi kepuasan 

konsumen, namun secara umum tetap mengarah kepada tiga komponen utama, yaitu: 

a. Respon 

Tipe dan intensitas Kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga 

kognitif. Intesitas responnya mulai dari sangat puas dan menyukai produk sampai sikap 

yang apatis terhadap produk tertentu. 

b. Fokus 

Fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa standar. Nilai standar ini 

secara langsung berhubungan dengan produk, konsumsi, keputusan berbelanja, penjual 

dan toko. 
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c. Waktu 

Waktu Respon terjadi pada waktu tertentu, antara lain: setelah konsumsi, setelah 

pemilihan produk atau jasa, berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi kepuasan 

mengarah kepada berapa lama respn kepuasan itu berakhir. 

Menurut Kotler (2009) indikator konsumen yang merasa puas sebagai berikut: 

a. Loyal terhadap produk Konsumen yang puas cenderung loyal dimana mereka akan 

membeli ulang dari produsen yang sama. 

b. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif Komunikasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth communication) yang bersifat positif yaitu rekomendasi kepada 

calon konsumen lain dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan 

perusahaan. 

c. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Ketika konsumen 

ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang telah memberikan kepuasan 

kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama. 

B. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah landasan yang dijadikan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Penelitian terdahulu yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan kepuasan 

konsumen dan kualitas layanan yang menujukian hasil sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu 

No Judul Pnelitian Tujuan Penelitian Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Analisis Pengaruh 
Kualitas 

Pelayanan 

TerhadapLoyalitas 

Konsumen 

Dengan Kepuasan 

Konsumen 

Sebagai Variabel 

Moderating.  

 

(Luhur Eko 

Pramono, 2012) 

1. Untuk 

mengetahui 

kualitas 

pelayan 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

Untuk 

mengetahui 

kepuasan 

konsumen 

terhadap loyalitas 

konsumen 

Structural 
Equation 

Modelling 

1. Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen. 

2. Kepuasan 

konsumen 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap loyalitas 

konsumen 

Kepuasan konsumen 

memiliki potensi 

menjadi variabel 

moderasi semu. 

2 Analisis pengaruh 
kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas 

konsumen dengan 

kepuasan 

konsumen sebagai 

variabel moderasi 

studi kasus 

konsumen CS 

Kopi Tubruk 

Surakarta. ( Febri 

Kumalaningrum, 

Erni Widajanti & 

Sutarno, 2016) 

Untuk 

mengetahui 

pengaruh kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

konsumen. 

2. Untuk 
mengetahui 

kepuasan 

konsumen 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

Untuk 

mengetahui 

kepuasan 

konsumen 

memoderasi 

pengaruh kualitas 

Analisis 
regresi 

berganda 

dengan 

variabel 

moderasi 

1. Kualitas pelayanan 
dan Kepuasan 

konsumen secara 

parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas 

konsumen. 

Kepuasan konsumen 

memoderasi pengaruh 

kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas 

konsumen memiliki 

pengaruh signifikan. 
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pelayanan 
terhadap loyalitas 

konsumen 

 

Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dan kesamaan. Perbedaan dari keduanya 

bisa dilihat dari teknik analisis data yang digunakan. Pada penelitian Pramono (2012) 

berbeda menggunakan SEM, sedangkan Kumalaningrum, dkk. (2016) pada penelitiannya 

menggunakan Moderating Regression Analysis. Kedua penelitian terdahulu memiliki 

kesamaan dari variabel kualitas pelayanan, kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen 

yang diteliti. Kedua penelitian terdahulu memiliki kontribusi bagi penelitian ini antara lain 

penggunaan variabel yang sama sebagai pedoman penelitian dalam membuat hipotesis. 

C. Kerangka pemikiran 

Sesuai dengan tujuan peneliti berdasarkan penelitian sebelumnya menurut 

kumalaningrum, dkk. (2016) hubungan kualitas pelayanan, kepuasan konsumen dan 

loyalitas konsumen saling mempengaruhi. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti ingin 

mengetahui pengaruh variabel terkait di sengkaling kuliner membentuk suatu hubungan 

kausalitas dengan variabel moderasi, sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Keragka pikir 

 

Sumber : Kumalaningrum, dkk. 2016. 

Secara teoritis kerangka pemikiran penelitian loyalitas konsumen dipengaruhi oleh 

Kepuasan Konsumen 

(Z) 

Kualitas 

Pelayanan (X) 

Loyalitas 

Konsumen (Y) 
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variabel kualitas pelayanan dan variabel kepuasan konsumen. Selanjutnya kepuasan 

konsumen akan memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

(Kumalaningrum, dkk. 2016). 

Akbar & Parvez (2009) menyatakan bahwa telah menemukan hubungan positif antara 

kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Sejumlah penelitian pada sektor pelayanan 

secara empirik juga telah menghubungkan antara kepuasan dan perilaku- perilaku seperti 

tetap menggunakan penyedia layanan yang sama dan bersedia melakukan komunikasi 

getok tular. Selain itu, salah satu kondisi konsumen yang loyal adalah konsumen yang 

benar-benar merasa puas. Pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen sangat penting 

karena jika seseorang sudah merasa puas terhadap produk yang ia beli, mereka cenderung 

akan melakukan pembelian kembali, dan bisa jadi dalam kurun waktu tertentu konsumen 

tersebut tidak mau berpindah ke produk lain. 

D. Hipotesis 

1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kumalaningrum, dkk. (2016) yang 

menyatakan bahwa kepuasan konsumen memoderasi pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas konsumen CS Kopi Tubruk Surakarta terbukti kebenarannya 

Luhur Eko Pramono (2012) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kualitas 

Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Sebagai Variabel 

Moderating, mendapatkan hasil bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh 

langsung yang signifikan terhadap loyalitas konsumen.  

Dari uraian tersebut, maka dapat penelitian ini dapat dihipotesiskan bahwa : 



18 
 

 
 

H1 = Ada pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. 

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen yang di moderasi oleh 

kepuasan konsumen 

Febri Kumalaningrum, Erni Widajanti, dan Sutarno (2016) dalam penelitiannya 

yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen 

Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian tersebut mendapatkan hasil 

bahwa kepuasan konsumen memoderasi / memperkuat pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas konsumen. 

H2 =  Kepuasan  konsumen memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas konsumen.  

 


