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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Loyalitas Pelanggan 

Wantara (2015) menyatakan bahwa Loyalitas adalah komitmen 

mendalam untuk membeli atau menggunakan kembali produk atau jasa secara 

konsisten di masa yang akan datang, sehingga mendorong adanya pembelian 

merek yang sama walaupun terdapat pengaruh-pengaruh situasional dan usaha 

pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku berpindah ke produsen lain. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa loyalitas tidak hanya ditentukan oleh 

keputusan pelanggan semata namun juga usaha-usaha dari pelaku bisnis yang 

dapat membuat pelanggan menjadi loyal.  

Hal senada juga diungkapkan oleh Iqbal (2015) bahwa loyalitas 

pelanggan adalah keterikatan yang erat antara pelanggan dengan pelaku bisnis 

sehingga mereka melakukan pembelian berulang yang didasarkan pada 

komunikasi yang positif. Sedangkan (Wantara, 2015) mendefinisikan loyalitas 

pelanggan sebagai pola pikir pelanggan yang memiliki sikap yang 

menguntungkan bagi perusahaan seperti berkomitmen untuk menggunakan 

kembali layanan dan produk suatu perusahaan serta merekomendasikan 

keduanya kepada pihak lain. 

Suatu hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki pelanggan 

yang loyal pada produk mereka. Pelanggan yang loyal akan memberikan 

pemasukan yang besar bagi perusahaan, sedangkan kehilangan pelanggan yang 

loyal maka akan menjadi suatu hal yang merugikan perusahaan, karena mereka 
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harus mencari pelanggan lagi untuk mengganti pelanggan yang telah hilang 

(Suprayogi, 2013). Sedangkan menurut Griffin (1995) loyalitas pelanggan 

adalah mesin penggerak kesuksesan suatu bisnis. 

Loyalitas adalah konsep multi-dimensional yang kompleks karena 

mempunyai beragam definisi dan operasionalisasi konsep. Meskipun demikian, 

ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefisinikan konsep 

tersebut, yaitu stochastic approach dan deterministic approach. Pendekatan 

stokastik memandang loyalitas merek sebagai sebuah perilaku, artinya preferensi 

konsumen diperlihatkan dalam perilaku pembelian, seperti misalnya pembelian 

berulang dan frekuensi pembelian. Berdasarkan perspektif ini, setiap kali 

pelanggan membeli merek produk yang sama, maka ia dikatakan pelanggan 

yang setia pada merek tersebut dalam kategori produk yang bersangkutan. Ada 

tiga macam ukuran loyalitas merek behavioural yang banyak digunakan yaitu 

proporsi pembelian, urutan atau rentetan pembelian serta probabilitas pembelian 

(Tjiptono, 2005). 

Perspektif ini dapat mengukur perilaku pembelian efektif, namun 

sayangnya tidak mampu menjelaskan apakah pembelian ulang yang terjadi 

karena faktor kebiasaan, alasan-alasan situasional atau alasan-alasan psikologis 

yang lebih kompleks. Perspektif ini cenderung memperlakukan loyalitas sebagai 

skala dikotomi dan menggunakan penilaian yang sangat subjektif untuk 

mengalokasikan konsumen ke dalam salah satu kategori. Sedangkan 

deterministic approach lebih memandang loyalitas sebagai sikap konsumen 

terhadap merek tersebut (Tjiptono, 2005). Artinya loyalitas konsumen tidak 

hanya diukur dari perilaku pembelian namun juga bagaimana preferensi 
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konsumen terhadap merek tersebut, prioritisasi merek dan kesediaan untuk 

memberikan rekomendasi dan adanya sebuah komitmen psikologis konsumen 

dalam pembelian, tanpa perlu mempertimbangkan secara spesifik perilaku 

pembelian efektif. Dengan demikian loyalitas tidak dipandang sebagai sebuah 

dikotomi antara loyal dan tidak loyal, namun lebih sebagai kontinun (a degree of 

loyalty). Oleh sebab itu, tujuan pengukuran berdasarkan perspektif sikap 

bukanlah untuk mengetahui apakah seseorang loyal atau tidak loyal, namun 

untuk memahami intensitas loyalitasnya terhadap merek. Namun demikian, 

pengukuran loyalitas berdasarkan perspektif sikap tidak luput dari berbagai 

kritik. Kritik pertama adalah bahwa pengukuran semacam ini hanya 

mengandalkan pada pernyataan konsumen, bukan perilaku yang diamati. Bisa 

saja konsumen menyatakan menyukai merek A, tetapi tidak pernah membelinya. 

Kritik kedua menyangkut aspek operasional loyalitas. Dalam banyak kasus, 

peneliti menggunakan anteseden atau konsekuensi loyalitas untuk mengukur 

loyalitas, dan bukannya loyalitas sendiri. 

Tjiptono (2005) juga menyatakan bahwa loyalitas memiliki dua dimensi 

yakni Sikap dan perilaku. Dengan demikian mereka mengintegrasikan perspektif 

sikap dan behavioral ke dalam suatu model komprehensif. Dengan 

mengkombinasikan komponen sikap dan perilaku pembelian ulang, maka 

didapatkan empat situasi kemungkinan loyalitas, yakni: No Loyalty, Spurious 

Loyalty, Latent Loyalty, dan Loyalty.  

Kepuasan konsumen merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan. Menurut Giffrin (2008) ada empat jenis loyalitas, diantaranya: tanpa 

loyalitas, loyalitas yang lemah, loyalitas tersembunyi, dan loyalitas premium. 
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Loyalitas konsumen adalah komitmen terhadap merek tertentu yang 

direfleksikan dalam bentuk perilaku membeli (purchased), membeli kembali 

(repurchased), dan merekomendasikan (recommended). Indikator loyalitas 

konsumen meliputi membeli kembali diwaktu yang akan datang dan 

menyarankan kepada orang lain untuk membeli. 

2.2 Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan pada dasarnya berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampainnya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan (Sugiarto, 2005). Kualitas pelayanan 

merupakan proses yang dialami pelanggan secara subyektif, dimana aktivitas 

konsumsi dan produksi dilakukan secara bersamaan. 

Konsep yang saat ini masih dikenal dan sering digunakan pada kualitas 

pelayanan adalah konsep SERVQUAL. SERVQUAL sendiri pertama kali 

dikemukakan oleh Parasuraman, Berry dan Zeithaml. Awalnya konsep ini 

memiliki 10 dimensi dan sekarang lebih disederhanakan lagi dengan 

menggunakan 5 dimensi. Lima dimensi kualitas pelayanan tersebut yaitu: bukti 

fisik (tangibles), keandalan (reability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance) dan empati (empathy) (Lupiyoadi, 2006). 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor untuk menumbuhkan 

kepuasan konsumen yakni dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan 

secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas tentu dapat meningkatkan 

penjualan, dengan penjualan yang meningkat tersebut maka perusahaan akan 

mendapatkan laba yang maksimal. Kualitas pelayanan itu sendiri memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap kepuasan konsumen (Sachro & Pudjiastuti, 
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2013). 

Mengacu pada hal tersebut maka penelitian ini mengajukan hipotesa: 

Hipotesis 1 ada pengaruh yang signifikan dari Kualitas Pelayanan 

(X1) terhadap Kepuasan Konsumen Rumah Makan The House of Raminten 

Yogyakarta. 

2.3 Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2007) definisi kata kepuasan atau satisfaction berasal 

dari bahasa Latin “satis” artinya cukup baik, memadai dan facio memiliki arti 

melakukan atau membuat. Menurut Kotler (1997), kepuasan pelanggan adalah 

kepuasan atau kekecewaan yang dirasakan konsumen atau pelanggan setelah 

membandingkan antara harapan dan kenyataan yang ada. Oleh karena itu, dapat 

pula dikatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan 

kinerja aktual jasa atau produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.  

Sedangkan menurut Arif (2010) variabel utama yang menentukan 

kepuasan konsumen, yakni expectations (apa yang diharapkan) dan perceived 

performance (pelayanan yang diterima), apabila perceived performance lebih 

besar daripada expectations maka pelanggan akan merasa puas, sebaliknya 

apabila expectations lebih besar daripada perceived performance maka 

pelanggan tersebut tidak merasa puas. Masih menurut Arif ada tiga jenis 

kepuasan konsumen. Yang pertama, puas karena cara penjualnya yang murah 

senyum, sopan, ramah, menyenangkan cepat, cermat, tanggap dan akrab dengan 

pelanggan. Kedua, puas karena produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang 
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tinggi dan jangkauannya luas. Ketiga puas karena harga produk yang ditawarkan 

murah atau mahal dan sesuai harapan pelanggan.  

Kepuasan konsumen harus diperhatikan dengan serius karena hal 

tersebut dapat mempengaruhi minat beli. Apabila konsumen puas maka 

konsumen tersebut akan datang dan bahkan akan menceritakan kepada calon 

kunsumen lain untuk datang. Dengan demikian maka kepuasan konsumen 

memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

(Zafar, 2012). 

Teknik pengukuran kepuasan konsumen biasanya dilakukan dengan cara 

melakukan survei langsung terhadap pelanggan dan menggunakan sistem 

keluhan atau saran. 

Mengacu pada hal tersebut maka penelitian ini mengajukan hipotesa: 

Hipotesis 2 ada pengaruh yang signifikan dari Kepuasan Konsumen 

(X2) terhadap Loyalitas Pelanggan Rumah Makan The House of Raminten 

Yogyakarta. 

2.4 Corporate Image (Citra Perusahaan) 

Citra perusahaan merupakan ciri atau karakteristik dari suatu perusahaan 

yang melekat dan dikenal oleh konsumen atau pelanggan. Apabila suatu 

perusahaan mempunyai citra yang baik maka hal tersebut dapat meningkatkan 

daya beli konsumen sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. 

Kotler dan Keller (2009) mengartikan citra sebagai “The set of beliefs, 

ideas, and impressions a person holds regarding an object. People’s attitudes 

and actions toward an object are highly conditioned by that object’s image”. 

Sedangkan  Sutojo  (2004)  mengatakan  bahwa  citra  adalah  sebagai  berikut: 
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“Image atau citra sebagai pancaran atau reproduksi jati diri atau bentuk orang 

perorangan, benda atau organisasi.” 

Menurut Sutojo (2004), citra perusahaan adalah persepsi masyarakat 

terhadap jati diri perusahaan. Hal senada juga dipaparkan oleh Normasari dkk 

(2013) yang menyatakan bahwa citra perusahaan adalah kesan atau impresi 

mental atau suatu gambaran dari sebuah perusahaan dimata para khalayaknya 

yang terbentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri. 

Sedangkan pengertian citra perusahaan (corporate image) atau organizational 

image menurut beberapa ahli pemasaran, seperti Kotler dan Keller (2009), yaitu: 

“Such as perceptions about the people who make up the organization and who 

provide the service..that may affect evaluation of service quality directly or 

indirectly. One particularly importantassociation is company credibility and 

perceived expertice, trustworthiness and likeability.” 

Sedangkan menurut Susanto (2009), corporate image terbentuk dari 

asosiasi antara perusahaan dengan sekumpulan atribut positif maupun negatif. 

Misalnya, perusahaan diasosiasikan dengan atribut-atribut: bermutu, layanan 

baik, tetapi kurang memiliki tanggung jawab sosial. Jadi sejatinya corporate 

image berada dalam benak para stakeholder-nya. Dari sisi individu, atribut - 

atribut yang menonjol inilah yang menentukan apakah perusahaan dinilai 

mempunyai reputasi baik atau buruk. 

Citra dengan sengaja perlu diciptakan agar bernilai positif (Normasari 

dkk, 2013), hal positif yang dapat meningkatkan citra perusahaan melalui 

keberhasilan perusahaan dan sejarah atau riwayat perusahaan. Dengan demikian, 

citra suatu perusahaan merupakan representasi dari suatu lembaga dengan 
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harapan mampu mendorong citra perusahaan yang positif. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Normasari dkk, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap citra perusahaan, kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap citra perusahaan, dan kepuasan 

pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Mengacu pada hal tersebut maka penelitian ini mengajukan hipotesa: 

Hipotesis 3 semakin tinggi Corporate Image (X3) maka semakin 

tinggi pula pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan 

Rumah Makan The House of Raminten Yogyakarta. 

2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Hubungan  dari  masing-masing  variabel  yang  diteliti  dapat  

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

(Gambar 1: Kerangka Pikir) 
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