
9 

BAB II 

KAJIAN TEORI  

 

2.1 Sikap Loyalitas (Attitude Loyalty) Konsumen  

2.1.1 Pengertian Loyalitas  

Menurut Utomo (2006) memberikan definisi mengenai Loyalitas 

(loyalitas jasa), yaitu derajat sejauh mana seorang konsumen menunjukkan 

perilaku pembelian berulang dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu 

desposisi atau kecenderungan sikap positif terhadap penyedia jasa, dan 

hanya mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa ini pada saat 

muncul kebutuhan untuk memakai jasa ini. Dari definisi yang disampaikan 

Gramer dan Brown, konsumen yang loyal tidak hanya seorang pembeli yang 

melakukan pembelian berulang, tetapi juga mempertahankan sikap positif 

terhadap penyedia jasa.  

Menurut Sutisna (2001) loyalitas konsumen dapat dikelompokkan 

kedalam dua kelompok yaitu loyalitas merek (jasa loyalty) dan loyalitas 

toko (store loyalty). Loyalitas konsumen dapat didefinisikan sebagai “sikap 

menyenangi terhadap suatu merek yang direpresentasikan dalam pembelian 

yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu.  

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 
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lain untuk membeli produk. Indikasi loyalitas yang sesungguhnya 

diperlukan suatu pengukuran terhadap sikap yang dikombinasikan dengan 

pengukuran terhadap perilaku. 

Menurut Daryanto (2004) pengelolaan dan pemanfaatan yang benar 

dari suatu strategi pemasaran, maka akan membuat loyalitas menjadi asset 

strategis bagi perusahaan. Beberapa yang diberikan oleh loyalitas kepada 

perusahaan, yaitu “reduced marketing costs, trade laverage, attracting new 

costumers, dan provide time to respond to competitive threats. 

1. Reduced marketing costs (Mengurangi biaya pemasaran) adanya loyalitas 

berkaitan dengan biaya pemasaran. Biaya pemasaran akan lebih murah 

terutama dalam mempertahankan pelanggan dibandingkan dengan upaya 

untuk mendapatkan baru. Jadi, biaya pemasaran akan menjadi kecil jika 

loyalitas meningkat.  

2. Trade laverage (meningkatkan pelanggan) Loyalitas terhadap suatu 

merek akan menghasilkan peningkatan perdagangan dan memperkuat 

keyakinan perantara pemasaran. Semakin biasa konsumen membeli suatu 

produk, maka semakin tinggi frekuensi pembelian konsumen tersebut, 

yang ada akhirnya dapat meningkatkan penjualan.  

3. Attracting new costumers (Menarik pelanggan baru). Banyaknya 

pelanggan yang merasa puas dan suka pada merek tertentu, maka akan 

menimbulkan perasaan yakin atau percaya pada calon pelanggan lain 

untuk mengkomsumsi merek tersebut. Di samping itu, pelanggan yang 

puas umumnya akan merekomendisikan merek yang sedang dikonsumsi 
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kepada teman atau kerabat dekatnya, sehingga akan menarik pelanggan 

baru.  

4. Provide time to respond to competitive threats (member waktu untuk 

ancaman pesaing).  

Rowley (2005), mengkategorikan jenis-jenis konsumen yang loyal 

kedalam empat kategori :  

1. Cagriuer, konsumen yang netral terhadap merek dan menggunakan 

sebuah merek dikarenakan tidak memilki pilihan produk lain.  

2. Comunixience-seeker, konsumen tidak begitu melakukan tindakan pada 

suatu merek, hanya mencari kenyamanan dalam sebuah merek.  

3. Comended, konsumen yang setia pada suatu merek tapi tidak melakukan 

pengembangan pembelian pada produk ataupun servis tambahan yang 

ditawarkan oleh merek tersebut. 

4.  Commited, konsumen yang paling setia pada merek tertentu dan 

memiliki kemungkinan tinggi untuk melakukan tindakan word of mouth 

dalam rangka menyebarkan merek yang dia sukai.  

Salah satu aspek yang penting dari loyalitas konsumen adalah 

hubungan emosional antara konsumen yang loyal dengan perusahaan. 

Konsumen yang memiliki loyalitas sejati merasakan adanya ikatan 

emosional dengan perusahaan, loyalitas konsumen sejati tidak mungkin 

tercipta tanpa adanya hubungan emosional. Menurut Buttle (2007) ada dua 

cara utama untuk mendefinisikan dan mengukur kesetiaan, yaitu 

berdasarkan perilaku dan sikap konsumen. 
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2.1.2 Perilaku konsumen yang loyal (behavioural loyalty) 

Behavioural loyalty diukur berdasarkan perilaku beli konsumen yang 

ditunjukkan dengan tingginya frekuensi konsumen datang ke sebuah toko 

atau membeli suatu produk. Menurut Bowen dan Chen (2001) Behavioural 

loyalty merupakan ukuran perilaku sebagai ukuran loyal atau tidaknya 

pelangggan. Loyalitas dalam ukuran ini tercermin melalui bukti pembelian 

yang konsisten dan berulang. Masalah yang terkait dengan pengukuran ini 

adalah pembelian berulang sering kali bukan merupakan hasil dari 

komitmen psikologi terhadap sebuah merek.  

2.1.3 Sikap loyal (attitudinal loyalty) 

Menurut Bowen dan Chen (2001) attitudinal loyalty merupakan 

cerminan dari sikap psikologis dan emosional terkait dengan loyalitas. 

Pengukuran ini menjadi komitmen psikologis dan emosional sebagai 

indikator loyalitas. Hal-hal seperti ini memberikan rekomendasi kepada 

orang lain dan retensi terhadap tawaran yang lebih baik dari produk saingan 

adalah bentuk-bentuk Attitudinal loyalty.  

Konsep yang akan dioperasikan sebagai pengukuran loyalitas dalam 

penelitian ini  adalah konsep yang dikemukakan oleh Bowen dan Chen 

(2001) dengan menggunakan composite measurement pada pilihan 

Attitudinal loyalty. Hal ini dikarenakan dalam pengukuran loyalitas lebih 

kepada sikap sesorang untuk memberikan informasi kepada orang lain atas 

apa yang telah diterima dalam pelayanan sebuah perusahaan. Attitudinal 

loyalty diukur dengan mengacu pada komponen-komponen sikap, seperti 
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keyakinan, perasaan, dan kehendak untuk melakukan pembelian. Konsumen 

yang lebih menyukai salah satu supplier, melibatkan diri dengan bisnis 

supplier itu serta berkomitmen untuk berbelanja disana dikategorikan 

sebagai konsumen yang bersikap loyal.  

Menurut Schiffman dan Kanuk (2003) menyatakan bahwa sikap loyal 

(attitudinal loyalty) terdiri dari tiga bagian yaitu: 

1. Cognitive loyalty, loyalitas ini merupakan representasi dari apa yang 

dipercayai oleh konsmen. Dimensi kognitif berisikan persepsi, 

kepercayaan streotype seorang konsumen mengenai suatu merek. 

Menurut Purwadi (2002) dimensi kognitif berkenaan dengan kesadaran 

dan pengetahuan konsumen akan suatu merek. 

2. Affective loyalty, loyalitas ini didasarkan pada perasaan dan komitmen 

konsumen terhadap suatu merek. Konsumen memiliki kedekatan 

emosional terhadap merek tersebut. Loyalitas afektif ini merupakan 

fungsi dari perasaaan dan sikap konsumen terhadap sebuah merek seperti 

perasaan senang, suka dan gemar. Jika konsumen memiliki sikap positif 

terhadap merek, maka dalam diri konsumen akan berkembang loyalitas 

afektif. 

3. Conative loyalty, Loyalitas konatif merupakan batasan antara attitudinal 

loyalty dan behavioral loyalty yang dipresentasikan melalui 

kecenderungan perilaku konsumen untuk menggunakan merek yang 

sama dimasa yang akan datang. Loyalitas konatif merupakan tingkah 

laku yang besifat inten, belum tampak dalam tingkah laku nyata. 
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2.2 Kepuasan Konsumen 

2.2.1 Pengertian kepuasan konsumen 

Kepuasan konsumen telah menjadi konsep sentral dalam wacana 

bisnis dan manajemen. Konsumen merupakan fokus utama dalam 

pembahasan mengenai kepuasan dan kualitas jasa. Oleh karena itu, 

konsumen memegang peranan cukup penting dalam mengukur kepuasan 

terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan perusahaan. Secara 

linguistik, satisfaction berasal dari bahasa latin satis yang berarti cukup 

baik, memadai dan facio yang berarti melakukan atau membuat. 

Berdasarkan pendekatan linguistik ini maka kepuasan dapat diartikan 

sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai” 

(Tjiptono dan Chandra, 2011). 

Menurut Lupiyoadi (2004) kepuasan atau ketidakpuasan konsumen 

adalah respon konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian 

(disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja 

aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan konsumen 

terhadap suatu produk ataupun jasa, sebenarnya sesuatu yang sulit untuk 

didapat jika perusahaan jasa atau industri tersebut tidak benar-benar 

mengerti apa yang diharapkan oleh konsumen. 

2.2.2 Mengukur tingkat kepuasan konsumen 

Mengukur kepuasan pelanggan sangat bermanfaat bagi perusahaan 

dalam rangka mengevaluasi posisi perusahaan saat ini dibandingkan dengan 

pesaing dan pengguna akhir, serta menentukan bagian mana yang 
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membutuhkan peningkatan. Menurut Tjiptono dan Chandra (2011), untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pelanggan ada 4 metode pengukuran yang 

perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu: sistem keluhan dan saran, ghost 

shopping, lost customer analysis, dan survey kepuasan pelanggan. 

a. Sistem Keluhan dan Saran  

Pelanggan setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pelanggan untuk 

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan. Metode yang digunakan 

bisa berupa kotak saran atau dengan menyediakan saluran telepon 

khusus. 

b. Ghost Shopping  

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shopping) berperan sebagai pembeli yang memanfaatkan produk 

atau jasa perusahaan dan pesaing, sehingga dapat diprediksi tingkat 

kepuasan pelanggan atas produk tersebut.  

c. Lost Customer Analysis  

Dalam metode ini perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah 

beralih ke perusahaan lain. Hal ini ditujukan untuk mengetahui penyebab 

terjadinya peralihan pelanggan ke perusahaan lain sehingga dapat 

dijadikan bahan evaluasi selanjutnya.  

d. Survey  

Kepuasan pelanggan umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan 

pelanggan dilakukan dengan metode survey, baik melalui pos, telepon, 
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maupun dengan wawancara langsung. Untuk mengukur kepuasan 

pelanggan dapat dilakukan dengan cara:  

1) Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan 

seperti ungkapan seberapa puas saudara terhadap pelayanan.  

2) Responden diminta untuk menuliskan masalah-masalah yang mereka 

hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan juga dimintai 

untuk menuliskan perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan.  

3) Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mengharapkan 

atribut tertentu dan seberapa besar yang mereka rasakan.  

4) Responden dapat merangking berbagai atribut relevan dan tingkat 

kinerja perusahaan pada masing-masing atribut tersebut. 

Menurut Lupiyoadi (2006), terdapat 5 faktor utama yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan dalam menentukan tingkat kepuasan 

konsumen, yaitu: 

a. Kualitas Jasa   

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa jasa yang mereka gunakan berkualitas. Konsumen rasional selalu 

menuntut jasa yang berkualitas untuk setiap pengorbanan yang dilakukan 

untuk memperoleh pelayanan jasa tersebut. Dalam hal ini, kualitas 

pelayanan jasa yang baik akan memberikan nilai tambah di benak 

konsumen.  
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b. Kualitas  

Pelayanan kualitas pelayanan terutama di bidang jasa, konsumen akan 

merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang 

sesuai dengan yang diharapkan. Konsumen yang puas akan menunjukkan 

kemungkinan untuk kembali menggunakan pelayanan yang sama. 

Konsumen yang puas cenderung akan memberikan persepsi terhadap jasa 

perusahaan.  

c. Emosional  

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan 

merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi. Bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial atau self-

esteem yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu.  

d. Harga  

Produk mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang 

relatif murah akan memberikan nilai lebih tinggi kepada konsumennya.  

e. Biaya konsumen tidak perlu membuang waktu atau mengeluarkan biaya 

tambahan untuk mendapatkan suatu jasa cenderung puas terhadap jasa 

tersebut.  

2.3 Komitmen  Afektif (Affective Commitment) 

 Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan 

perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini 

mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan 
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organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada 

kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009). Komitmen dapat juga berarti 

penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, 

dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk 

tetap bertahan di organisasi tersebut. 

Menurut Soekidjan (2009) membagi komitmen organisasi menjadi 

tiga macam atas dasar sumbernya: 

a. Affective commitment, Berkaitan dengan keinginan secara emosional 

terikat dengan organisasi, identifikasi serta keterlibatan berdasarkan atas 

nilai-nilai yang sama.  

b. Continuance Commitment, Komitmen didasari oleh kesadaran akan 

biaya-biaya yang akan ditanggung jika tidak bergabung dengan 

organisasi. Disini juga didasari oleh tidak adanya alternatif lain.  

c.  Normative Commitment, Komitmen berdasarkan perasaan wajib sebagai 

anggota/karyawan untuk tetap tinggal karena perasaan hutang budi. 

Disini terjadi juga internalisasi norma-norma.  

Dari ketiga jenis komitmen diatas tentu saja yang tertinggi tingkatannya 

adalah Affective Commitment. Anggota/karyawan dengan Affective 

Commitment tinggi akan memiliki motivasi dan keinginan untuk 

berkontribusi secara berarti terhadap organisasi. 

Affective commitment memiliki hubungan yang lebih erat dengan hasil 

organisasi seperti kinerja dan perputaran karyawan bila dibandingkan 

dengan dua dimensi komitmen lain. Suatu penelitian menemukan bahwa 
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affective commitment adalah pemprediksi berbagai hasil (persepsi 

karakteristik tugas, kepuasan karier, niat untuk pindah) dalam     72 % 

kasus, dibandingkan dengan hanya 36 % untuk normative commitment dan 

7% untuk continuance commitment. Hasil yang lemah untuk continuance 

commitment adalah masuk akal karena jika dibandingkan dengan kesetiaan 

(affective commitment) atau kewajiban (normative commitment), 

continuance commitment mendeskripsikan seorang karyawan yang terikat 

dengan seorang pemberi kerja hanya karena tidak ada hal lain yang lebih 

baik (Robbins, 2008).  

Affective Commitment didefinisikan sebagai sampai derajad manakah 

seorang individu terikat secara psikologis pada organisasi yang 

mempekerjakannya melalui perasaan seperti loyalitas, affection, karena 

sepakat terhadap tujuan organisasi (Meyer dan Allen, 1991). Sedangkan 

menurut Luthan (2008) Affective Commitment sebagai: 

“an affective or emotional attachment to the organization such that 

the strongly commited individual identified with, is involved in, and 

enjoys membership in, the organization”. 

 

Berdasarkan definisi tersebut bahwa komitmen afektif yang kuat akan 

mengidentifikasi dari dengan terlibat aktif dalam suatu organisasi atau 

perusahaan dan menikmati keanggotaanya dalam organisasi. Karyawan 

pada dasarnya mengakui adanya kesamaan antara dirinya dan organisasi, 

sehingga menunjukkan perhatian dan secara konsekuen membentuk 

komitmen yang mengesankan. 
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Menurut Meyer dan Allen (1997) mendeskripsikan indikator dari 

komitmen organisasi sebagai berikut: Indikator affective commitment, 

Individu dengan affective commitment yang tinggi memiliki kedekatan 

emosional yang erat terhadap organisasi, hal ini berarti bahwa individu 

tersebut akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi secara 

berarti terhadap organisasi dibandingkan individu dengan affective 

commitment yang lebih rendah. Berdasarkan beberapa penelitian affective 

commitment memiliki hubungan yang sangat erat dengan seberapa sering 

seorang anggota tidak hadir atau absen dalam organisasi. Berdasarkan hasil 

penelitian dalam hal role-job performance, atau hasil pekerjaan yang 

dilakukan, individu dengan affective commitment akan bekerja lebih keras 

dan menunjukkan hasil pekerjaan yang lebih baik dibandingkan yang 

komitmennya lebih rendah. 

2.4 Persepsi Kualitas (Perceived Quality) pelayanan 

2.4.1 Pengertian persepsi kualitas pelayanan 

Perbedaan utama antara perusahaan penghasil produk berupa barang 

dengan perusahaan penghasil jasa adalah pada pemasarannya, dimana jasa 

lebih dituntut untuk memberikan kualitas layanan yang optimal dari layanan 

konsumennya. Konsumen dapat memiliki penilaian yang sangat subjektif 

terhadap suatu jasa karena mereka merasakan suatu standar kualitas 

pelayanan yang diberikan berpengaruh pada kualitas yang hendak diraih. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011), kualitas layanan sebagai ukuran 
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seberapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan 

konsumen. 

Persepsi kualitas (Perceived quality) menurut Broto (2002) 

mendefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap keseluruhan kaulitas 

atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang 

diharapkan oleh konsumen. Oleh karena itu, persepsi konsumen tidak dapat 

ditetapkan secara obyektif. Selain itu persepsi konsumen akan melibatkan 

apa yang penting bagi konsumen karena setiap konsumen memiliki 

kepentingan (yang diukur secara relatif) yang berbeda-beda terhadap suatu 

jasa. Maka dari itu persepsi kualitas berarti akan membahas keterlibatan dan 

kepentingan konsumen.  

Persepsi kualitas yang tinggi tidak identik dengan harapan-harapan 

yang rendah. Persepsi kualitas juga berbeda dengan sikap, suatu sikap 

positif bisa ditimbulkan karena suatu jasa dengan kualitas sangat rendah dan 

sangat terjangkau. Sebaliknya seseorang mungkin mempunyai sikap negatif 

terhadap suatu jasa berkualitas tinggi yang dirasakan terlalu mahal. Penting 

untuk  dicatat bahwa kualitas jasa adalah sumber bagi suatu perusahaan 

yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing (Baldauf et al, 2003). 

 Prinsip kualitas sebagai persepsi menurut Simamora (2002) terdapat 

tiga jenis. Pertama, kualitas bersumber pada aspek produk dan non-produk, 

atau seluruh kebutuhan non-harga yang dicari konsumen untuk memuaskan 

kebutuhannya. Pada aspek produk yang diperhatikan adalah standar yang 

diharapkan dari suatu produk. Kedua, kualitas ada apabila masuk dalam 
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persepsi konsumen. Bila konsumen mempersiapkan kualitas sebuah produk 

bernilai rendah, maka kualitas produk tersebut akan rendah begitu juga 

sebaliknya. Ketiga, kualitas sebagai persepsi yang diukur secara relatif 

terhadap pesaing. 

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

faktor utama yang mempengaruhi persepsi kualitas pelayanan, yaitu: jasa 

yang diharapkan dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan. Apabila jasa 

yang dirasakan sesuai dengan jasa yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan tersebut akan dipersepsikan baik atau positif. Jika jasa yang 

dipersepsikan melebihi jasa yang diharapkan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas ideal. 

2.4.2 Dimensi kualitas pelayanan 

Dalam sebuah riset Menurut  Tjiptono dan Chandra (2011) terdapat 

lima dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan 

relatifnya sebagai berikut: 

a. Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk 

memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat 

kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang 

disepakati.  

b. Daya tanggap (responsiveness), berkenaan dengan kesediaan dan 

kemampuan para karyawan untuk membantu para konsumen dan 

merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan 

diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 
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c. Jaminan (assurance), yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para konsumennya. 

Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

menangani setiap pertanyaan atau masalah konsumen.  

d. Empati (empathy), berarti perusahaan memahami masalah para 

konsumen dan bertindak demi kepentingan konsumen, serta memberikan 

perhatian personal kepada para konsumen dan memiliki jam operasi yang 

nyaman.  

e. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan 

karyawan 

2.5 Pengetahuan Produk (Product Knowledge) 

Memahami pengetahuan konsumen sangat penting bagi pemasar. 

Informasi tentang apa yang akan dibeli, dimana membeli, dan kapan akan 

membeli akan tergantung pada pengetahuan konsumen. Pengetahuan 

konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian bahkan pembelian 

ulang. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang lebih banyak, maka ia 

akan lebih baik dalam mengambil keputusan, lebih efisien, lebih tepat dalam 

mengolah informasi dan mampu mengingat kembali informasi dengan lebih 

baik (Sumarwan, 2003).  
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Menurut Nitisusastro (2012) dimana konsumen harus benar-benar 

mengetahui tentang karakteristik suatu produk, apabila konsumen kurang 

mengetahui informasi tentang karakteristik suatu produk bisa salah dalam 

mengambil keputusan. Pengetahuan produk merupakan hal penting yang 

harus dikomunikasikan oleh pemasar dalam memberikan petunjuk atas 

produk yang ditawarkannya kepada Konsumen. Berbagai upaya promosi 

yang dilakukan oleh pemasar untuk memberikan edukasi kepada konsumen 

khususnya dalam menunjukkan keunggulan produknya dibandingkan 

dengan pesaing. 

Lin dan Lin (2007) menyatakan bahwa pengetahuan produk konsumen 

didasarkan pada tingkat kebiasaan (familiarity) terhadap produk. Konsumen 

dengan pengetahuan produk yang lebih tinggi akan memiliki daya ingat 

pengenalan, analisis dan kemampuan logis yang lebih baik daripada 

konsumen dengan pengetahuan produk yang rendah, sehingga konsumen 

yang berfikir bahwa mereka memiliki pengetahuan produk yang lebih tinggi 

akan mempercayakan pada petunjuk intrinsik dalam mempertimbangkan 

kualitas produk karena mereka sadari pentingnya informasi tentang suatu 

produk. Sedangkan konsumen dengan pengetahuan produk yang lebih 

rendah cenderung menggunakan petunjuk ekstrinsik, seperti harga atau 

merek untuk mengevaluasi suatu produk karena mereka tidak mengetahui 

cara menilai suatu produk. 

Pengetahuan produk adalah kumpulan berbagai informasi mengenai 

produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi 
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produk, atribut atau fitur produk, harga produk dan kepercayaan mengenai 

produk. Menurut Sumarwan (2003) juga membagi tiga jenis pengetahuan 

produk antara lain: 

a. Pengetahuan tentang karakterisktik atau atribut produk Atribut suatu 

produk dibagi menjadi atribut fisik dan atribut abstrak. Atribut fisik 

menggambarkan ciri-ciri fisik suatu produk, misalnya ukuran dari telepon 

genggam. Sedangkan atribut abstrak menggambarkan karakteristik 

subjektif dari suatu produk berdasarkan persepsi konsumen. 

b. Pengetahuan tentang manfaat produk Konsumen akan merasakan dua 

jenis manfaat setelah mengkonsumsi suatu produk yaitu manfaat 

fungsional (manfaat yang dirasakan konsumen secara psikologis) dan 

manfaat psikososial (yang menyangkut aspek psikologis seperti perasaan, 

emosi, dan suasana hati). 

c. Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk bagi konsumen 

Pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan oleh suatu produk juga 

tentu akan mempengaruhi keputusan pembelian. 

2.6 Kepercayaan (Trust) 

Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari bisnis. Membangun 

kepercayaan dalam hubungan jangka panjang dengan konsumen adalah 

suatu faktor yang penting untuk menciptakan loyalitas konsumen. 

Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain atau mitra 

bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. 

Menurut Prasaranphanich (2007), ketika konsumen mempercayai sebuah 
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perusahaan, mereka akan lebih suka melakukan pembelian ulang dan 

membagi informasi pribadi yang berharga kepada perusahaan tersebut. 

Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen atau 

janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat berarti. 

Kepercayaan ada jika para konsumen percaya bahwa penyedia layanan jasa 

tersebut dapat dipercaya dan juga mempunyai derajat integritas yang tinggi 

(Karsono, 2006). 

Menurut Rofiq (2007) mendefinisikan kepercayaan (trust) adalah 

kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan 

transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya 

tersebut memiliki segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan. 

Kepercayaan konsumen menurut Mowen (2002) adalah semua pengetahuan 

yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen 

tentang objek, atribut, dan manfaatnya. 

Menurut Gassenheimer dan Manolis (2001) menyatakan bahwa 

mempercayai adalah keinginan untuk mencapai tujuan yang berlangsung 

dalam jangka panjang. Kegagalan terbesar dalam membina hubungan antara 

penjual dan konsumen adalah kurangnya kepercayaan (Morgan, 2000) di 

bagi pada dua bahasan, yaitu: Trust in partner’s honesty (Kepercayaan 

terhadap kejujuran mitra/perusahaan)  dan Trust ini partner’s benevolence 

(Kepercayaan terhadap niat baik perusahaan). 
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Menurut Jasfar (2002) menjelaskan faktor-faktor yang menjadi 

pondasi terbentuknya hubungan jangka panjang yang berdasarkan pada 

kepercayaan. 

1. Penilaian terhadap kehandalan perusahaan (Perceived competence), Pada 

dasarnya konsumen selalu mengukur kompetensi atau kehandalan 

pelayanan sebagai suatu hal yang paling penting dalam penilaian kualitas 

pelayanan. Studi tersebut mencakup usaha perbankan, asuransi dan 

dalam bidang jasa. Hal ini disimpulkan bahwa kompetensi dari suatu 

perusahaan jasa merupakan alat yang sangat penting dalam mendapatkan 

kepercayaan konsumen.  

2. Penilaian terhadap keadilan atau kejujuran (Perceived Fairness), 

kompetensi dan kejujuran memberi kontribusi pada kepercayaan yang 

mengarah kepada kesetiaan. Kepercayaan menjadi dasar dari setiap 

hubungan yang signifikan untuk keseimbangan resiko keuntungan. 

Selama ini kejujuran kurang berkembang sebagai masalah untuk 

konsumen, tenaga kerja dan rekan bisnis. Satu tindakan  yang 

memperlihatkan  ketidakjujuran akan merusak hubungan kerja sama, satu 

tindakan yang sangat khusus akan mengokohkan hubungan berdasarkan 

atas kepercayaan. 

Menurut Joseph, et.al (2010) faktor yang membentuk kepercayaan 

seseorang terhadap yang lain ada tiga, yaitu :  

1. Kemampuan (Ability). Kemampuan mengacu pada kompetensi dan 

karakteristik penjual/organisasi dalam mempengaruhi atau mengotorisasi 
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wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana penjual mampu 

menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan 

pihak lain.  

2. Kebaikan hati (Benevolence). Kebaikan hati merupakan kemampuan 

penjual dalam memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara 

dirinya dan konsumen. Profit yang diperoleh penjual dapat 

dimaksimumkan, tetapi kepuasan konsumen juga tinggi. Penjual bukan 

mengejar profit maksimum semata, melainkan juga memiliki perhatian 

yang besar dalam mewujudkan keinginan konsumen.  

3. Integritas (Integrity). Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku 

atau kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang 

diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. 

Kualitas produk/jasa yang di jual apakah dapat dipercaya atau tidak 

2.7 Pengaruh Antar Variabel 

2.7.1 Pengaruh Persepsi Kualitas  (Perceived Quality) Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Peserta 

Menurut Hatane, et al (2009) mengenai keterkaitan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen, bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepuasan dibandingkan terhadap sikap loyalitas. 

Sehingga dapat disimpulkan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh 

langsung terhadap loyalitas konsumen.  

Menurut Brucks, Zeithaml, dan Naylor (2000) dalam melakukan studi 

tentang persepsi konsumen terhadap kualitas barang tahan lama menyatakan 
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bahwa kualitas produk yang dirasakan memainkan peran penting yang 

mempengaruhi pilihan pembelian. Dalam model kepuasan yang diusulkan 

oleh, Zeithaml, dan Berry (1994) menyatakan bahwa kualitas produk sama 

pentingnya dengan kualitas layanan dalam mempengaruhi kepuasan 

konsumen. Akibatnya, studi ini mempertimbangkan kualitas produk sebagai 

faktor independen dan menyelidiki pengaruhnya terhadap kepuasan 

konsumen. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H1: Persepsi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan peserta. 

2.7.2 Hubungan pengetahuan produk (product knowledge) dan kepercayaan  

   (trust) terhadap Komitmen Afektif (Affective Commitment) 

 

Pengetahuan konsumen akan jasa yang digunakan berdampak pada 

pemahaman yang luas atas jasa pelayanan yang digunakan. Menurut Hoyer, 

et al (1997) pengetahuan produk bisa didapat dari produk itu sendiri ataupun 

dari pengalaman penggunaan produk. Adanya pengetahuan konsumen 

tentang produk yang digunakan akan berdampak pada tingginya respon 

terhadap perusahaan tersebut. Oleh karenanya dengan affective commitment 

yang tinggi akan terus menjadi konsumen dalam perusahaan karena 

memang memiliki keinginan untuk itu (Allen & Meyer, 1997). 

Selain itu adanya kepercayaan merupakan salah satu kunci terpenting 

untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Hubungan 
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kepercayaan dengan komitmen afektif  telah menjadi dasar hubungan 

pemasaran sebagai langkah yang diperlukan dalam proses membangun 

loyalitas (Aurier dan N'Goala, 2010). Komitmen afektif pada dasarnya 

sangat bergantung pada kepercayaan konsumen (Fullerton, 2003).  Menurut 

Venetis and Ghauri (2004) bahwa kepercayaan (trust) berhubungan positif 

dan signifikan dengan affective commitment 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H2a: Pengetahuan produk berpengaruh positif terhadap komitmen 

afektif peserta. 

H2b: Kepercayaan  berpengaruh positif terhadap komitmen afektif 

peserta. 

2.7.3 Hubungan kepuasan peserta dan komitmen afektif terhadap sikap  

   loyalitas (attitudional loyalty) 

 

Akbar dan Parvez (2009) memberikan pernyataan bahwa terdapat 

hubungan positif antara kepuasan terhadap sikap loyalitas konsumen. 

Sejumlah penelitian pada sektor pelayanan secara empirik juga telah 

menghubungkan antara kepuasan dan perilaku-perilaku seperti tetap 

menggunakan penyedia layanan yang sama. Selain itu bahwa salah satu 

kondisi konsumen yang memiliki sikap loyal adalah konsumen yang 

merasakan puas terhadap pelayanan jasa. Sejalan dengan Lim et al (2006) 

menyebutkan kepuasan yang diperoleh konsumen setelah melakukan 

pembelian jasa akan membangun persepsi positif terhadap jasa tersebut 
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kemudian akan menciptakan loyalitas konsumen. Dalam penelitian Cheng et 

al (2008) juga menemukan pengaruh positif antara customer satisfaction 

terhadap sikap loyalitas.  

Komitmen afektif adalah sikap yang kuat dan alasan untuk 

melanjutkan hubungan dengan jasa atau produk. Hal ini dianggap sebagai 

penentu utama sikap loyal (Palmatier et al., 2006). Ketika konsumen merasa 

afektif berkomitmen untuk jasa atau produk dan berbagi nilai-nilainya, 

secara spontan akan menolak tawaran pesaing dan menerima beberapa 

ketidakpuasan tepat waktu dengan tujuan mempertahankan hubungan 

(Thomson et al, 2006). Sejalan dengan Hennig-Thurau et al. (2002) 

menunjukan bahwa adanya komitmen konsumen akan berpengaruh terhadap 

sikap loyalitas konsumen 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

H3a  : Kepuasan peserta berpengaruh positif terhadap sikap loyalitas. 

H3b  : Komitmen Afektif berpengaruh positif terhadap sikap loyalitas. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Dari hasil diskusi diatas dapat disimpulkan bahwa uraian tersebut 

dapat dikembangkan menjadi kerangka pemikiran teoritis sebagaimana 

terlihat dalam gambar Gambar 2.1 sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Sumber: Modifikasi dari Philippe dan Gilles (2009), Sumarwan (2003), Wahyuni 

(2013), Hadi (2012) , Zeffane, Rachid., Tipu, Syed A., dan Ryan, James C. (2011) 

, Rahmiati. (2012), Hennig-Thurau, Thorsten, Kevin P. Gwinner, Dwayne D. 

Gremler. (2002) 
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