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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Loyalitas Pelanggan

Penelitian tentang loyalitas pelanggan telah banyak dilakukan, karena

loyalitas pelanggan dianggap penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan.

Oliver, (1999) mengemukakan loyalitas adalah sebuah komitmen yang dipegang

teguh oleh para konsumen untuk membeli kembali atau mengulang penggunaan

produk / layanan yang disukai secara konsisten di masa depan, sehingga

menyebabkan pengulangan pada merek yang sama atau pembelian pada merek

yang sama. Pengembangan kesetiaan pelanggan adalah gabungan dari unsur

anteseden, keberlanjutan dan kerentanan (McMullan, 2005).

Loyalitas pelanggan bergantung pada driver relasional, seperti kepercayaan

dan komitmen, daripada pada driver transaksional, seperti kepuasan pelanggan.

Kepercayaan adalah unsur penting untuk hubungan yang sukses dan mengarah ke

perilaku kooperatif (Sahagun & Vasquez-Parraga, 2014). Kepercayaan bisa di

dapatkan dengan berbagai cara dengan membuat reward program atau diskon untuk

pelanggan yang loyal. Penelitian Kambiz Heidarzadeh Hanzaee & Esmaeilpour,

(2017) menemukan bahwa pelanggan lebih suka mendapatkan reward secara

langsung dengan membandingkan dua jenis restoran. Pelanggan yang loyal akan

dapat meningkatkan laba perusahaan karena dapat menekan pengeluara operasioal

pemasaran, peningkatan penjualan, serta mereka menjadi word-of-mouth yang kuat,

memberikan rujukan kepada orang lain bahkan dapat menjadi pembela jika terjadi

masalah (Bowen, Chen, & Duffy, 2001).
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Pelanggan menjadi Loyal Menurut (Oliver, 1997) terdiri dari 4 tahap yaitu :

(1) Cognitive Loyalty, (2) Affective Loyalty, (3) Conative Loyalty, dan (4) Action

Loyalty.

1. Cognitive Loyalty, Pada fase pertama ini konsumen memilih produk

hanya berdasarkan pada kepercayaan merk semata sehingga disebut

sebagai tahap kesetiaan kognitif. Kognisi didasarkan pada pengetahuan

sebelumnya atau pada informasi berbasis pengalaman terbaru. Keadaan

ini masih merupakan sifat yang paling mendasar yang ada pada

konsumen karena mereka hanya percaya pada suatu merk melalui

informasi yang mereka terima.

2. Affective Loyalty, Fase kedua, kesetiaan atau rasa suka terhadap suatu

merk telah berkembang atas dasar penggunaan konsumen yang

mendapatkan kepuasan secara kumulatif. Di tahap ini pelanggan cukup

rentan untuk berganti merk atau mencoba merk lain milik competitor

mirip dengan Cognitif Loyalty. Oliver juga menjelaskan bahwa

pelanggan yang mencoba merk / produk lain mereka mengatakan telah

cukup puas dengan merk sebelumnya. Sehingga diperlukan perusahaan

untuk membawa pelanggan pada tahan loyalitas yang lebih dalam.

3. Conative Loyalty, Fase berikunya dari loyalitas pelanggan adalah tahap

konatif (perilaku), tahap ini di pengaruhi oleh pengaruh positif yang

didapatkan berulang kali setelah menggunakan suatu merk atau produk.

Pelanggan pada tahap ini memiliki komitmen yang dipegang teguh untuk

menggunakan kembali merk. Namun komitmen ini hanya “Niat Baik”
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yang memiliki kemungkinan ini hanya merupakan keinginan akan tetapi

tidak direalisasikan.

4. Action Loyalty adalah tahap akhir dari loyalitas, dimana cognitif loyalty

yang berfokus pada aspek kepercayaan pelanggan terhadap merk, afectif

loyalty focus pada bagaimana suatu merk disukai oleh pelanggan,

sedangkan conative loyalty merupakan ekspresi komitmen atau niat

pelanggan untuk membeli kembali suatu merk. Action loyalty merupakan

sebuah komitmen yang terjadi akibat ketiga tahapan diatas melahirkan

tindakan atau aksi untuk membeli kembali suatu merk atau produk.

2.2 Kepuasan Pelanggan

Perusahaan tentunya mengharapkan setiap pelanggan mendapatkan kepuasan

akan apa yang ditawarkan karenanya kepuasan pelanggan merupakan jantung bagi

marketing (Saad Andaleeb & Conway, 2006). Kepuasan Berasal dari kata “puas”

yang merupakan ekspresi dari pelanggan sedangakan kepuasan pelanggan adalah

presepsi dari pelanggan berdasarkan nilai yang mereka dapatkan dari kualitas

layanan dan kualitas produk yang diberikan oleh perusahaan. Keller dan Kotler

(2009:138-139) menjelaskan secara umum kepuasan (satisfaction) adalah

timbulnya perasaan senang atau kecewa seseorang dikarenakan membandingkan

kinerja yang diharapkan dari produk (atau hasil) terhadap ekspetasi mereka.

Kepuasan pelanggan menjadi sangat penting bagi kebanyakan perusahaan karena

kepuasan pelanggan memiliki dampak langsung terhadap aliran pendapatan atau

keberlangsungan perusahaan dimasa mendatang (Fornel, 1992).
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Kepuasan pelanggan cukup sulit di jelaskan hanya dengan perhitungan karena

setiap pelanggan memiliki penilaian yang berbeda-beda akan suatu produk.

Kustomisasi lebih penting dari pada keandalan yang menentukan kepuasan

pelanggan, harapan pelanggan memainkan peran yang lebih besar pada sektor di

mana varians dalam produksi dan konsumsi relatif rendah, dan kepuasan pelanggan

lebih berorientasi pada kualitas daripada nilai atau harga (Fornell, Johnson,

Anderson, Cha, & Bryant, 1996). Jika perusahaan menggunakan mekanisme

kepuasan atau nilai untuk mempertahankan loyalitas konsumen, penting bahwa

peningkatan kepuasan disesuaikan dengan peningkatan nilai(Agustin & Singh,

2005).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Carpenter & Fairhurst, (2005) di

Southeastern university di US menjelaskan bahwa Kepuasan pelanggan memiliki

pengaruh yang positif terhadap loyalitas pelanggan. Sejalan dengan (Oliver, 1999)

yang mejelaskan bahwa Kepuasan pelanggan dan Loyalitas pelanggan saling

berpengaruh.

Sehubungan dengan uraian yang telang dipaparkan, diajukan Hipotesis:

H1: Kepuasan Pelanggan memiliki pengaruh yang positif terhadap Loyalitas

Pelanggan

2.3 Online Food Delivery (OFD)

Online Food Delivery merupakan layanan Online-to-oflline (O2O) Platform

atau aplikasi mengumpulkan banyak restoran secara bersamaan serta menampilkan

segala pilihan menu untuk konsumen yang selanjutnya akan diantarkan kepada

konsumen dengan waktu yang sangat singkat (Lan, Ya, & Shuhua, 2016).
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Pengembangan penjualan secara online berarti memberikan pilihan yang

tidak terbatas akan produk dan jasa kepada para konsumen serta memberikan

komunikasi secara real time dan fast delivery (Yeo et al., 2017). Pengalaman

konsumen secara online dapat dibedakan mejadi dua, yang pertama Customer

Online Service Experience (OCSE) dimana ini menjelaskan secara sesuatu

mengenai mental para konsumen terhadap interaksi mereka dengan pelayanan yang

diberikan secara online melalui aplikasi atau provider. Kedua, Online Shopping

Experience (OSE) ini berhubungan dengan anteraksi konsumen dan lingkungan

online. Tetapi banyak yang setuju bahwa keduanya memiliki pengaruh tidak hanya

secara teori tetapi juga untuk managerial dapat meningkatkan keunggulan

kompetitif bagi perusahaan dan meningkatkan profitabilitas (Martin, Mortimer, &

Andrews, 2015).

Dalam menggunakan Online Food Delivery terdapat beberapa alasan yang

mendasarinya. Menurut (Yeo et al., 2017) ada 5 hal yaitu: a. Motivasi Hedonis

(Hedonic Motivation), b. Pengalaman pembelian online sebelumnya (Prior online

purchase experience), c. Orientasi penghematan waktu (Time saving orientation),

d. Orientasi penghematan harga (Price saving orientation), e. Motivasi

kenyamanan dan kegunaan pasca-penggunaan (Convenience motivation and post-

usage usefulness).

a. Hedonic Motivation, Hedonisme merupakan kontran dari rasionaliatas sehingga

dapat dikatana seseorang membeli suatu produk hanya untuk bersenang-senang

dan bermain-main. Dalam hal mengunjungi website hedonis cenderung

dipengaruhi oleh kenikmatan proses pada saat mengunjungi suatu website.
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b. Prior online purchase experience, Pembelian secara Online melibatkan

pertukanea waktu, usaha dan uang melalui media online. Sehingga masih

dianggap lebih memiliki resiko yang tinggi daripada pembelian secara ofline

karena unsur-unsur penting dari suatu pembelian menjadi hilang seperti interaksi

secara langsung dengan produk. Tetapi pengguna yang sudah memiliki

pengalaman dalam pembelian secara online akan mengalami unsur

ketidakpastian berkurang. Sehingga akan mengarahkan pada niat yang lebih

tinggi untuk membeli secara online. Pengalaman pembelian online seseorang

mencakup pemhaman tentang keterlibatan, proses kognitif, alur, dan skema.

c. Time saving orientation, Dalam kehidupan yang serba cepat saat ini, banyak

pelanggan yang tidak memiliki waktu untuk melakukan hal rumit hanya untuk

pergi keluar untuk makan atau menunggu makanan yang akan disajikan di

sebuah restoran. Jadi mereka membuat makanan dating kepada mereka. Hal ini

tentang menggunakan waktu sedikit dalam menyelesaikan tugas. Pelanggan

melihat belanja secara online bermanfaat bagi mereka karena dapat menghemat

waktu, dan juga menawarkan jam buka took yang lebih diperluas.

d. Price saving orientation, saat ini konsumen cederung mencari penghematan

harga dari diskon harga karena konsumen akan sangat memperhatikan atas julah

uang yang dapat mereka hemat dari diskon tersebut. Situs yang berbeda dan

perusahaan yang mamupu menawarkan harga yang lebih rendah akan dianggap

sebagai situs yang lebih bermanfaat.

e. Convenience motivation and post-usage usefulness, kegunaan yang dirasakan

dan presepsi kemudahan penggunan dapat menjelaskan betapa mudah atau
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sulitnya untuk menerima penggunaan online food delivery tersebut. Namun

penggunaan pasca-penggunaan dan motivasi kenyamanan akan dapat

menggantikan kegunaan yang dirasakan dan presepsi kemudahaan dari

penggunaan OFD.

Beberapa penelitaan sebelumnya menyatakan bahwa terdapat pengaruh

antara system online dengan kepuasan pelanggan. Salah satunya adalah penelian

dari Ishak, (2008) menjelaskan adanya hubungan antara kepuasan dalam belanja

online dengan penyebab berupa karakteristik situs dan hasil dari setelahnya akan

mendaptkan konsumen yang komit dan dapat melakukkan komunikasi WOM.

Melis et al., (2015) menjelaskan bahwa pengalaman yang cukup banyak atau lebih

dari satu kali pembelian akan dapat menyebabkan loyalitas ke sebuah toko online,

terutama mereka akan puas jika banyak pilihan yang ditawarkan oleh toko online

tersebut.

Sehubungan dengan uraian yang telang dipaparkan, diajukan Hipotesis:

H2: Online Food Delivery (OFD) memiliki pengaruh yang positif terhadap

Kepuasan Pelanggan

H3: Online Food Delivery (OFD) memiliki pengaruh yang positif terhadap

Loyalitas Pelanggan

2.4 Halal

Halal merupakan kalimat yang diambil dari Bahasa arab al-ḥalāl yang jika

diartikan kedalam bahas Indonesia berarti diperbolehka. Secara penggunaan, halal

ditujukan untuk menjelaskan berbagai hal atau kegiatan yang diperbolehkan

berdasarkan syariat Islam (Yasida, Farhan, & Andriansyah, 2016). Makanan halal
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dan muslim tidak dapat dipisahkan, muslim hanya akan memakan makanan yang

sah atau dizinkan menurut Al-Qur’an dan hadist serta akan menjauhi makanan

haram atau dilarang (Ahmad et al., 2013). Muslim yang memiliki kesadaran akan

produk atau merk halal tentu akan selalu menjauhi segala macam makanan atau

minuman yang dilarang sebagai tanda bahwa muslim yang baik akan selalu

mengikuti Al-Qur’an, Sunnah dan hadist.

Bagi umat Islam konsep halal menjadi suatu hal yang mutlak dan jelas

menurut ketentuan syariat, sebagaimana tela di jelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-

Baqarah ayat 172-173:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik

yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-

benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya

mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang

(ketika disembilih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam

keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan

tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sekarang halal telah menjadi sebuah konsep yang universal yang tidak hanya

mencakup tentang transaksi bisnis yang adil, perasaan untuk menjaga hewan dan

lingkungan, prosedur penyembelihan, keadilan sosial dan kesejahteraan tetapi juga

mencakup produk seluruh produk dan layanan yang diberikan dengan sebuah

kualitas terbaik dalam memenuhi kesadaran dan kebutuhan yang akan semakin

meningkat (Latif et al., 2014).

Oleh sebab itu dalam menjamin kehalalan produk makanan, diperlukan

sebuah lembaga sertifikasi halal yang memiliki kewenangan untuk memeriksa
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segala produk makanan, mulai dari persiapan, penyembelihan, pemotongan, bahan

yang digunakan, pembersihan, penanganan dn pengolahan hinggan kepada

transportasi dan distribusi, sebelum akhirnya sebuah produk dapat dinyatakan

memiliki standar halal (Latif et al., 2014).

Di Indonesia Lembaga yang mengatur tentang hal ini adalah Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Dalam situsnya telah menetapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

yang mencantumkan beberapa syarat dan kriteria yang harus di penuhi oleh

perushaan yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Berikut uraian kriteria SJH dari

situ www.halalmui.org :

1. Kebijakan Halal

Manajemen Puncak diharuskan untuk menetapkan kebijakan Halal dan

memberikan sosialisi kebijakan halal tersebut kepada seluruh pemangku

kepentingan perusahaan.

2. Tim Manajemen Halal

Manajemen puncak harus membuat dan memetapkan Tim Manajmen

Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis

perusahaan serta memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang yang

jelas.

3. Pelatihan dan Edikasi

Perusahaan wajib memiliki perosedur tertulis pelaksanaan pelatihan.

Pelatihan internal wajib dilakukan setahun sekali dan pelatihan eksternal

minimal 2 tahun sekali.
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4. Bahan

Setiap bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk yang akan

di sertifikasi halal tidak boleh berasal dari bahan yang haram atau najis.

Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan

yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara

retail.

5. Produk

Karatkteristik atau profil sensori dari produk tidak boleh memiliki

kecenderungan rasa atau bau yang mempunyai ciri sama dengan produk

haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI.

Merk/nama produk yang akan didaftarkan tidak bisa menggunakan nama

yang mengisyaratkan pada sesuatu yang haram atau ibadah yanag tidak

sejalan dengan syariah Islam. Produk pangan eceran atau retail jika

memiliki merek yang sama dan beredar di Indonesia harus di daftarkan

seluruhnya tidak boleh jika hanya sebagian.

6. Fasilitas Produksi

a. Industri Pengolahan: 1) Seluruh fasilitas produksi harus terjamin

bahwa tidak adanya kontaminasi seilang dengan bahan/produk haram/

najis. 2) Fasilitas produksi dapat digunakan bergantian dalam

menghasilkan produk yang akan disertifikasi dengan produk yang

tidak disertifikasi selama ada jaminan bahwa tidak akan terjadi

kontaminasi silang.
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b. Restoran/Katering/Dapur: 1) dapur hanya dikhusukan untuk

penggunakan produksi halal. 2) Fasilitas sampai peralatan untuk

penyajian hanya dikhususkan untuk penggunaan atau penyajian

produk halal.

c. Rumah Potong Hewan (RPH) ; 1) Fasilitas RPH hanya dikhususkan

untuk penyembeliahn atau produksi daging hewan halal. 2) Lokasi

RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi. 3)

Apabila proses deboning dilakukan di luar dari RPH tersebut, makan

harus dapat dipastikan bahwa karkas hanya berasal dari RPH halal. 4)

alayang yang digunakan dalam penyembelihan harus memnuhi syarat.

7. Prosedur Tertulias aktivitas kritis

Perusahaan diwajibkan memiliki prosedu yang tertulis mengenai

pelaksanaan aktivitas kritis, dimana aktivitas dalam rantai produksi dapat

mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup

pemilihan bahan baku, pembelian bahan, pemeriksaan bahan baku yang

datang, formulasi produk, produksi, pembersihan fasilitas produksi dan

peralatan pembantu produksi, penyimpanan dan penanganan bahan dan

produk, transportasi, pemajangan, aturan pengunjung, penentuan menu,

pemingsanan hewan, penyembelihan hewan, disesuaikan dengan proses

bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/katering/dapur).

8. Kemampuan Terulusur (Traceability)

Perusahaan diwajibkan mempunyai prosedur tertulis untuk dapat

menjamin kemampuan terusu dari produk yang disertifikasi dab berasal
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dari bahan yang memenuhi kriteria (LPPOM MUI) serta diproduksi pada

fasilitas yang memenuhi kriteria.

9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan diwajibkan untuk memiliki prosedur secara tertulis dalam

menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke

konsumen yang harus mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur

dijual maka harus ditarik kembali.

10. Audit Internal

Perusahaan diwajibkan utnuk memiliki prosedur secara tertulis tentang

audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal harus dilakukan

setidaknya dalam enam bulan sekali dan hanya boleh dilaksanan oleh

auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal

tersebut disampaikan kepada LPPOM MUI dalam bentuk laporan secara

berkalam setiap enam bulan sekali.

11. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen puncak ataupun wakilnya memiliki kewajiban untuk

melakukan kaji ulang minimal satu kali dalam setahun, dengan tujuan

penilaian efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkala

dan berkelanjutan.

2.5 Halal Awareness

Kesadaran merupakan kemampuan manusia untuk dapat memahami,

merasakan, dan menjadi sadar akan suatu peristiwa atau objek sehingga seseorang

dapat menyiratkan pemahanan dan presepsi terhadap peristiwa atau subjek (Aziz &
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Chok, 2013). (Koroh, 2008 dalam Farhan, 2015) Kesadaran merupakan dimna

seseorang sadar terdahap suatu produk, atau suatu merek, dan kesadarannya dapat

diukur melalui penelitian pasar yang kemudian akan mendapatkan indikator melalui

presentase level kesadaran akan suatu produk atau merk pada suatu tempat atau

pada daerah tertentu.

Dari segi sosial Sheldon, (1996) menjelaskan Kesadaran sosial dapat

digambarkan sebagai kesadaran yang dikontekstualisasikan baik dari diri sendiri

atau orang lain. Sedangkan menurut (Prasolova-Førland & Divitini, 2003) definisi

kesadaran sosial merupakan kesadaran akan situasi sosial dalam sebuah kelompok

ataupun komunitas yang masih dalam ruang lingkup yang sama, dapat berupa fisik,

virtual atapun keduanya.

Menurut Ambali & Bakar, (2013) secara subjektif, kesadaran adalah sebuah

konsep relatif dimana seseorang mungkin sadar sebagian, cukup sadar atau benar-

benar sadar akan isu-isu yang berkaitan dengan aspek halal tentang apa saja yang

dizinkan oleh Allah (SWT).

Kata kesadaran secara konteks halal memiliki arti bahwa sesorang memiliki

minat khusus atau pengalaman terhadap sesuatu dan atau mendapatkan informasi

yang cukup tentang perubahan tentang halal baik itu produk makanan ataupun

minuman (Ambali & Bakar, 2013). Ahmad et al., (2013) menjelaskan kesadaran

halal berdasarakan mengerti atau tidaknya seorang muslim mengenai apa itu halal,

mengetahui proses penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan makanan yang

halal untuk di konsumsi.
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Dalam penelitian (Ambali & Bakar, 2013) menjelaskan ada 4 hal yang

mempengaruhi kesadaran seseorang tentang produk halal yaitu: a. Exposure to

ḥalāl, b. Religious belief, c.Health reason of ḥalāl, d. Role of ḥalāl certification via

logo/label.

a. Exposure to ḥalāl, pada masa seperti ini setiap konsumen selalu di hadapkan

dengan berbagai macam pilihan yang membingungkan. Patnoad, (2001)

menyatakan bahwa cara terbaik untuk memberikan kesadaran akan apa yang

mereka konsumsi adalah melalui paparan pendidikan. Dalam penelitian

(Ahmad et al., 2013) Di Malaysia dan negara-negara Muslim lainnya, tingkat

kesadaran konsumen pada "Halal" meningkat melalui pengajaran dan

pembelajaran. Serta orang-orang biasa terpapar ḥalal consumption melalui

surat kabar, televisi, radio, dan Internet.

b. Religious belief, Agama merupakan sebuah system keyakinan dan raktik oleh

sekelompok orang yang menafsirkan dan membri respon terhadap apa yang

mereka rasakan adalah supernatural atau suci (Johnstone, dalam Ambali &

Bakar, 2013). Schiffman &kanuk (1997) memberi penegasan bahwa anggota

kelompok yang berbeda agama dalam keputusan pembelian makanan,

minuman atau menggunakan suatu produk selalu dipengaruhi oleh identitas

agama mereka, orientasi, pengetahuan dan kepercayaan. Hal ini

menggambarkan bahwa agama dan kepercayaan merupakan factor penting

dalam kesadaran tentang perilaku konsumsi mereka (Ambali & Bakar, 2013).

Pengetahuan dan keyakinan agama adalah panduan terbaik dalam memberi

petunjuk atau mentukan konsumsi makanan seseorang karena beberapa
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agama memberlakukan pembatasan makanan, misalnya, larangan daging babi

dan bukan daging yang disembelih secara ritual di Yudaisme dan Islam, serta

daging babi dan daging sapi dalam agama Hindu dan Budha (Ambali &

Bakar, 2013). Dengan demikian sangat jelas bahwa dalam Islam menusia

dilarang untuk mengkonsumsi makanan,minuman atau produk yang tidak

halal. Hal ini menunjukan bahwa agama atau kepercayaan merupakan sumber

untuk kesadaran sesorang dalam mengkonsumsi suatu produk (Fatmawati &

Pramintasari, 2013)

c. Health reason of ḥalāl, Bukan hanya tentang motif agama yang menentukan

kesadaran sesorang untuk mengkonsumsi makanan atau produk yang halal,

tetapi juga tentang masalah kesehatan yang terkait dengan identitas agama

dan tingkat akulturasi dalam setiap jenis apapun yang mereka konsumsi setiap

harinya (Bonne et al., 2007). Sebagai contoh pada saat akan memakan daging

seseorang harus memastikan bahwa hewan yang disebelih tersebut sehat

sehingga orang yang memakannya pun bisa merasa sehat. Tentu saja hal ini

sejalan dengan argument untuk konsumsi halal karena tujuan Allah (SWT)

adalah untuk memastikan kehipuan yang sehat bagi orang-orang, sehingga

halal mendaesak untuk dapat memproduksi atau melayani makanan dan

minuman yang bersih, aman untuk konsumen (Ambali & Bakar, 2013). Dapat

disimpulkan bahwa alasan kesehatan menjadi salah satu dari penentu

kesadaran halal seseorang.

d. Role of ḥalāl certification via logo/label, Di Indonesia setiap produsen

makanan dan minuman di tuntut untuk mencantumkan sertifikat logo halal
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yang dikeluarkan oleh MUI, tidak hanya karena Indonesia merupakan

mayoritas Islam, tetapi mencamtumkan logo halal dapat menarik dan

menyakinkan konsumen (Fatmawati & Pramintasari, 2013). Menurut Ambali

& Bakar, (2013) Pengenalan logo halal atau sertifikat halal di Malaysia

menghasilkan lebih banyak kesadahan di kalangan muslim di Malaysia

tentang pentingnya mengkonsumsi produk dan makanan yang diolah dan

diproduksi atau terlibat dalam layanan yang selalu mengikuti pedoman dan

prinsip-prinsip Islam.

Kesadaran tentang produk halal merupakan hal yang sangat penting. Seorang

yang memiliki kesadaran tentang produk halal mereka tidak hanya memikirkan

tentang label atau kesehatan saja tetapi mereka akan loyal dengan produk-produk

halal karena mereka mengerti dan memiliki pengetahuan tetang larangan dan apa

yang akan mereka dapatkan apabila mengkonsumsi produk-produk yang tidak

halal.

Dalam penelitian Maulan, (2016) yang berjudul Consumers’ Loyalty Toward

Islamic Banking System: Does Halal Brand Awareness Matter? menemukan bahwa

kesadaran produk halal seharusnya tidak hanya berkaitan tentang konsumen dan

nama merk tetapi juga kemampuan konsumen untuk membedakan bank syariah dan

bank konvesional. Temuan ini juga menyatakan bahwa tidak hanya mempengaruhi

kesetian konsumen terhadap produk halal tetapi yang lebih penting adalah dapat

memastikan konsumen akan tetap setia kepada system perbankan Islam. Penelitian

yang dilakukan oleh Prastiwi & Auliya, (2016) yang berjudul Apakah Halal

Awareness dapat meningkatkan Repurchase Intention ? . Penelitian ini dapat
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menjelaskan bahwa Variabel Halal Awareness tidak berpengaruh secara langsung

repurchase intention, tetapi dengan mediasi brand loyalty dapat memberikan

hubungan antara halal awareness dan repurchase intention.

H4: Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan

Pelanggan

H5: Halal Awareness memiliki pengaruh yang positif terhadap Loyalitas

Pelanggan

2.6 Kualitas Produk

American Society for Quality Control menjelaskan kualitas adalah total fitur

dan karateristik produk dimana selalu bergantung pada kemampuan untuk memberi

kepuasan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Sedangkan produk menurut

(Kotler & Keller, 2009) adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar atau

pelanggan untuk tujuan memuaskan keinginan atau kebutuhan, yang termasuk

barang fisik, jasa, pengalaman, acara, tempat, orang, organisasi, property, informasi

dan ide.

Kotler dan keller dalam Kusuma, (2015) mendefinisikan kualitas produk

adalah produk atau jasa yang telah memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan.

Dalam penelitian ini produk yang menjadi objek penelitian merupakan makanan.

Namkung & Jang, (2007) menjelaskan 6 indikator yang digunakan dalam

mengukur kualitas makanan yaitu a. Presentasi b. Variasi Menu, c. Pilihan sehat, d.

Rasa, e. Kesegaran , and f. Suhu .
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a. Presentasi merupakan seberapa menariknya tampilan makanan tersebut

pada saat di sajikan dan dihias sehingga dapat menjadi isyarat yang

nyata untuk mendapatkan kualitas yang baik dari pelanggan.

b. Variasi menu, dalam hal ini melibatkan seberapa banyak jumlah menu

yang dapat menjadi pilihan pelanggan. Beberapa restoran atau rumah

makan secara terus menerus mengembangkan menu-menu baru untuk

menarik pelanggan. Dalam beberapa studi variasi item merupakan

atribut yang penting dari kualitas makanan dalam menciptakan

kepuasan makan.

c. Pilihan Sehat, merupakan restoran atau rumah makan mencoba untuk

menawarkan kepada pelanggan makanan bergizi dan sehat. Makanan

yang sehat juga memiliki pengaruh yang cukup

d. Rasa, Merupakan atribut yang dianggap sebagai kunci dari setiap

makanan yang ditawarkan. Saat ini banyak pelanggan yang sangat

cerdas dalam memilih makanan hanya melalui rasa yang di berikan.

Dengan demikian tidak mengherankan apabilan makanan atau jajanan

di pinggir jalan akan menjadi sangat terkenal hanya karena rasa.

e. Kesegaran, Mengacu pada keadaan makanan yang segar atau tidak.

Dalam hal ini terkai kerenyagan, juiciness, dan aroma dari makanan.

Selain itu kualitas makanan menjadi isyarat kualitas intrinsic yang

penting dari makanan.

f. Suhu, menjadi salah satu sensor elemen dalam kualitas makanan.

Karena suhu juga mempengaruhi bagaimana aroma dari makanan
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tersebut dinilai dan suhu juga saling terhubung dengan sensor yang lain

seperti rasa, bau, dan rupa.

Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas merupakan

tiga hal yang selalu berkaitan erat, semakin tinggi tingkat kualitas yang diberikan,

semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dihasilkan, yang juga akan mendukung

harga yang lebih tinggi dan sering kali dapat menekan biaya yang lebih rendah

(Kotler and Keller, 2009;144). Kualitas produk secara langsung akan berpengaruh

terhadap kepuasan pelanggan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh

terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Penelitian Hidayat, (2009)

yang melakukan penelitian terhadap konsumen nasabah Bank Mandiri di Jawa

Timur menjelaskan bahwa kualitas produk memliki pengaruh terhadap kepuasan

pelanggan. Dimana Bank Mandiri selalu melakukan inovasi untuk produk

Tabungan Mandiri . Sejalan dengan penelitian Tsiotsou, (2006) melakukan

penelitian terhadap produk sepatu olahraga menjelaskan bahwa kualitas produk

yang dirasakan oleh konsumen memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan

konsumen.

Sehubungan dengan uraian yang telang dipaparkan, diajukan Hipotesis:

H6: Kualitas produk memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepuasan

Pelanggan

H7: Kualitas produk memiliki pengaruh yang positif terhadap Loyalitas

Pelanggan
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2.7 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini menggunakan 5 variabel. Variabel dependen adalah

Loyalitas Pelanggan. Variabel independen adalah Online Food Delivery (OFD),

Halal Awareness, Kualitas Produk, dan kepuasan pelanggan. Loyalitas pelanggan

dipengaruhi oleh Online Food Delivery¸Kualitas Produk, dan Halal Awareneess.

Sedangkan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh Online Food Delivery¸Kualitas

Produk, dan Halal Awareneess. Secara diagramatris kerangka penelitian dapat

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Online Food Delivery

Kepuasan Pelanggan
Halal Awareness

Loyalitas Pelanggan

Kualitas Produk

Gambar 2 : Kerangka PenelitianGambar 1 : Kerangka Penelitian

H3

H1
H5

H4

H2

H7

H6
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