
 

 

 

 

 

 

II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1. Pelayanan 

2.1.1 Pengertian  

Pengertian pelayanan menurut Kotler dan Keller (2007: 42) merupakan setiap 

tindakan atas kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan produk lain. 

 

Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan konsumen, sebab pertumbuhan 

pelayanan akan sangat tergantung pada penilaian konsumen terhadap kinerja atau 

penampilan pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan. 

 

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur 

ketakberwujudan yang berhubungan dengannya, yang melibatkan beberapa 

interaksi dengan konsumen atau dengan property dalam kepemilikannya, dan 

tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan mungkin saja terjadi dan 

pelayanan bisa saja berhubungan atau bisa pula tidak berkaitan dengan produk 

fisik (Payne, 2000: 8). 
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2.1.2 Karakteristik Pelayanan 

Kotler dan Keller (2007: 45) berpendapat bahwa pelayanan memiliki empat 

karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, 

yaitu: 

1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Suatu pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan dan 

dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen. 

2. Tidak Terpisahkan (Insparibility) 

Pada umumnya pelayanan yang diproduksi dan dirasakan pada waktu 

bersamaan dan apabila dikehendaki oleh sesorang untuk diserahkan kepada 

pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari pelayanan tersebut. 

3. Bervariasi (Variability) 

Pelayanan senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa penyedia 

pelayanan, penerima pelayanan dan kondisi dimana pelayanan tersebut 

diberikan. 

4. Mudah Lenyap (Perishability) 

Daya tahan suatu pelayanan tergantung suatu situasi yang diciptakan oleh 

beberapa faktor. 

 

2.1.3 Kualitas Pelayanan  

 

Kotler dan Keller (2007: 57) berpendapat bahwa kualitas adalah keseluruhan ciri 

serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuasakan kebutuhan yang dinyatakannya atau yang 

tersirat. Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jas merupakan suatu yang 

harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan 
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produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka 

meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar 

maupun sebagai strategi untuk tumbuh.  

 

Keunggulan suatu produk atau pelayanan adalah tergantung dari keunikan serta 

kualitas yang diperlihatkan oleh produk atau pelayanan tersebut, apakah sudah 

sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diukur 

dari pelayanan yang diberikan pelayanan tersebut. Menurut Parasuraman dalam 

Kotler (2007: 56) memberikan pelayanan yang baik terdapat lima kriteria penentu 

kualitas pelayanan pelayanan yang disebut dengan pelayanan servqual, yaitu: 

1. Kasat Mata (Tangibles): Tampilan fisik pelayanan perusahaan untuk 

mengukur penampilan fisik, peralatan serta sarana komunikasi.  

2. Empati (Empathy): Kemampuan perusahaan memahami keinginan konsumen 

dan mengukur pemahaman karyawan terhadap kebutuhan konsumen serta 

perhatian yang diberikan oleh karyawan 

3. Kehandalan (Reliability): Kemampuan perusahaan untuk mewujudkan janji 

dan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan 

yang tepat dan dapat di andalkan 

4. Ketanggapan (Responsiveness): Ketanggapan perusahaan dalam memberikan 

pelayanan kepada konsumen dengan tepat. 

5. Jaminan (Assurance): Kemampuan perusahaan memberikan jaminan 

pelayanan dan untuk mengukur kemampuan dan kesopanan karyawan serta 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan dalam melayani para 

konsumen 
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Harapan para pelanggan pada dasarnya sama dengan layanan seperti apakah 

seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Harapan para pelanggan 

ini didasarkan pada informasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, 

pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk 

promosi perusahaan lainnya). 

 

Menurut Parasuraman (1990), ada 5 dimensi SERVQUAL sebagai berikut: 

1.  Kasat Mata (Tangibles), atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa. ini meliputi fasilitas fisik (Gedung, Gudang, dan lainnya), teknologi 

(peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan), serta penampilan 

pegawainya. Secara singkat dapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, personil, dan materi komunikasi. 

2.  Kehandalan (Reliability), atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

Harus sesuai dengan harapan pelanggan berarti kinerja yang tepat waktu, 

pelayanan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan dengan akurasi tinggi. Secara 

singkat dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan layanan yang 

dijanjikan secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. 

3.  Ketanggapan (Responsiveness), atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat 

kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan 

konsumen menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang 
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negatif dalam kualitas pelayanan. Secara singkat dapat diartikan sebagai 

kemauan untuk membantu pelanggan dengan memberikan layanan yang baik 

dan cepat. 

4.  Jaminan (Assurance), atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan 

santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan 

rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari komponen: 

komunikasi (Communication), kredibilitas (Credibility), keamanan (Security), 

kompetensi (Competence), dan sopan santun (Courtesy). Secara singkat dapat 

diartikan sebagai pengetahuan dan keramahtamahan personil dan kemampuan 

personil untuk dapat dipercaya dan diyakini. 

5.  Empati (Empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan 

memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian 

yang nyaman bagi pelanggan. Secara singkat dapat diartikan sebagai usaha 

untuk mengetahui dan mengerti kebutuhan pelanggan secara individual. 

 

2.1.4  Mengelola Kualitas Pelayanan 
 

Suatu cara perusahaan pelayanan untuk dapat unggul bersaing adalah memberikan 

pelayanan dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaingnya secara konsisten. 

Harapan konsumen dibentuk oleh pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari 

mulut ke mulut serta promosi yang dilakukan oleh perusahaan pelayanan, 

kemudian dibandingkannya. 
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Parasuraman dkk. dalam Kotler dan Keller (2007: 55) membentuk model kualitas 

pelayanan yang menyoroti syarat-syarat utama untuk memberikan kualitas 

pelayanan yang tinggi. Model itu mengidentifikasi lima kesenjangan yang 

mengakibatkan kegagalan penyampaian pelayanan. 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen 

Manajemen tidak selalu memahami secara tepat apa yang diinginkan 

konsumen. 

2. Kesenjangan atara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas pelayanan 

Manajemen mungkin memahami secara tepat keinginan konsumen tetapi tidak 

menetapkan suatu set standar kinerja spesifik. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan penyampaian pelayanan 

Para personil mungkin kurang teliti atau tidak mampu atau tidak mau 

memenuhi standar atau mereka dihapkan pada standar yang berlawanan, seperti 

menyediakan waktu untuk mendengarkan para konsumen dan melayani mereka 

dengan cepat. 

4. Kesenjangan antara penyampaian pelayanan dan komunikasi eksternal 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh wakil 

perusahaan dan iklan perusahaan. 

5. Kesenjangan antara pelayanan yang dialami dan pelayanan yang diharapkan 

Kesenjangan ini terjadi bila konsumen memiliki persepsi yang keliru tentang 

kualitas pelayanan tersebut.  
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2.2 Perilaku Konsumen  

2.2.1 Pengertian  

Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung 

terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan pelayanan termasuk di 

dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-

kegiatan tersebut (Setiadi, 2003: 6). 

 

Perilaku konsumen mempelajari di mana, dalam kondisi macam apa, dan 

bagaimana kebiasaan seseorang membeli produk tertentu dengan merk tertentu. 

Kesemuanya ini sangat membantu manajer pemasaran di dalam menyusun 

kebijaksanaan pemasaran perusahaan. Proses pengambilan keputusan pembelian 

suatu barang atau pelayanan akan melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan peran 

masing-masing. Peran yang dilakukan tersebut adalah:  

(1)  Initiator, adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang 

tertentu;  

(2)  Influencer, adalah individu yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian. Informasi mengenai kriteria yang diberikan akan 

dipertimbangkan baik secara sengaja atau tidak;  

(3)  Decider, adalah yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa 

yang akan dibeli, bagaimana membelinya;  

(4)  Buyer, adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya;  

(5)  User, yaitu individu yang mempergunakan produk atau pelayanan yang 

dibeli. 
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Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pembelian terhadap 

suatu produk. Manajemen perlu mempelajari faktor-faktor tersebut agar program 

pemasarannya dapat lebih berhasil. Alasan mengapa seseorang membeli produk 

tertentu  atau alasan mengapa membeli pada penjual tertentu akan merupakan 

faktor yang sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan desain produk, 

harga, saluran distribusi, dan program promosi yang efektif, serta beberapa aspek 

lain dari program pemasaran perusahaan (Setiadi, 2003: 6). 

 

Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang secara langsung 

terlibat dalam usaha memperoleh, menggunakan, dan menentukan produk dan 

pelayanan, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa 

pemahaman terhadap perilaku konsumen tidaklah mudah, tetapi cukup sulit dan 

kompleks, khususnya disebabkan oleh banyaknya variabel yang mempengaruhi 

dan variabel-variabel tersebut cenderung saling berinteraksi. Meskipun demikian, 

pada intinya perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat melakukan 

penyelesaian keluhan konsumen secara memuaskan maka perusahaan akan 

mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dari pada pesaingnya. 

 

Pemenuhan kebutuhan hidup selalu dikaitkan pada persoalan pengorbanan atau 

yang kita kenal dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu 

yang dibutuhkan. Dari usaha tersebut tentu akan kita ketahui perilaku manusia 

saat dihadapkan pada persoalan kebutuhan hidupnya. Pada saat ini, suatu usaha 

manusia di dalam memenuhi kebutuhannya dikenal istilah perilaku konsumen. 
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Bagaimana perilaku konsumen di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan bila 

dihadapkan pada suatu produk tertentu. Ini merupakan suatu pertanyaan yang 

harus dijawab oleh seorang produsen yang menghasilkan produk yang ditujukan 

pada konsumen, baik konsumen individual maupun konsumen industrial karena 

pada saat ini produsen dihadapkan pada suatu persaingan yang sangat ketat 

(Setiadi, 2003: 27)  

 

Syarat yang harus dimiliki perusahaan agar dapat sukses dalam persaingan adalah 

berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan konsumen. 

Agar tujuan tersebut tercapai maka setiap perusahaan harus berupaya 

menghasilkan dan menyampaikan barang dan pelayanan yang diinginkan 

konsumen dengan harga yang pantas.  

 

Perusahaan harus memahami perilaku konsumen pada pasar sasarannya, karena 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut sebagai lembaga yang berusaha 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sangat tergantung pada perilaku 

konsumennya. Melalui pemahaman perilaku konsumen, pihak manajemen 

perusahaan dapat menyusun strategi dan program yang tepat dalam rangka 

memanfaatkan peluang yang ada dan mengungguli para pesaingnya. 

 

2.3  Harapan Konsumen 

Harapan konsumen diyakini mempunyai peranan yang besar dalam menentukan 

kualitas produk (barang dan pelayanan) dan kepuasan konsumen, pada dasarnya 

ada hubungan yang erat antara penentu kualitas dan kepuasan konsumen, dalam 

mengevaluasinya, konsumen-konsumen akan menggunakan harapannya sebagai 
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standar atau acuan, dengan demikian harapan konsumenlah yang melatarbelakangi 

mengapa dua organisasi pada bisnis yang sama cepat dinilai berbeda oleh 

konsumennya. 

Faktor-faktor yang menentukan harapan konsumen meliputi kebutuhan pribadi, 

pengalaman masa lampau, rekomendasi dari mulut ke mulut dan iklan. Menurut 

Zeithaml dalam Tjiptono (2002: 224), harapan konsumen terhadap kualitas suatu 

pelayanan terbentuk oleh beberapa faktor berikut: 

1. Faktor yang bersifat stabil dan mendorong konsumen untuk meningkatkan 

sensitivitasnya terhadap pelayanan. Faktor ini meliputi harapan yang 

disebabkan oleh orang lain dan filosofi pribadi seseorang tentang pelayanan. 

2. Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar bagi kesejahteraannya juga 

sangat menentukan harapannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, 

sosial dan psikologis. 

3. Faktor individu yang bersifat sementara (jangka pendek) yang meningkatkan 

sensitivitas konsumen terhadap pelayanan. Faktor ini meliputi: 

a. Situasi darurat pada saat konsumen sangat membutuhkan pelayanan dan 

keinginan perusahaan bisa membantunya. 

b. Pelayanan terakhir yang dikonsumsi konsumen dapat pula menjadi 

acuannya untuk menentukan baik buruknya pelayanan berikutnya. 

4. Persepsi konsumen terhadap tingkat atau derajat pelayanan perusahaan lain 

yang sejenis. 

5. Faktor persepsi konsumen tentang derajat atau tingkat keterlibatannya dalam 

mempengaruhi pelayanan yang diterimannya. 
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6. Faktor pemungkin yang mempengaruhi kinerja pelayanan, yang berada diluar 

kendali penyedia pelayanan. 

7. Pernyataan (secara personal atau non personal) oleh organisasi tentang 

pelayanannya kepada konsumen. Janji ini bisa berupa iklan, penjualan 

perseorang atau komunikasi dengan karyawan organisasi tersebut. 

8. Faktor yang berkaitan dengan pelayanan, yang memberikan kesimpulan bagi 

konsumen tentang pelayanan yang bagaimana seharusnya yang akan 

diberikan. 

9. Saran dari orang lain yang merupakan pernyataan (secara personal atau non-

personal) yang disampaikan oleh orang lain selain organisasi kepada 

konsumen. Rekomendasi orang lain ini biasanya bisa cepat diterima oleh 

konsumen karena yang menyampaikannya adalah mereka yang dapat 

dipercaya. 

10. Pengalaman masa lampau meliputi hal-hal yang telah dipelajari atau diketahui 

konsumen dari yang pernah diterimanya dimasa lalu. 

 

2.4.   Loyalitas  

Loyalitas adalah ukuran dari kesetiaan pengonsumsi terhadap suatu produk. 

Loyalitas merupakan inti yang menjadi gagasan sentral dalam pemasaran, karena 

hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. 

Apabila loyalitas meningkat, maka kerentaan kelompok pelanggan dari serangan 

kompetitor dapat dikurangi. Hal ini merupakan suatu indikator produk yang 

berkaitan dengan perolehan laba di masa yang akan datang karena merek secara 
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langsung dapat diartikan sebagai penjualan di masa depan. Loyalitas memiliki 

tingkatan sebagai berikut:  

1) Tingkat loyalitas yang paling dasar adalah pembeli tidak atau sama sekali 

tidak tertarik pada merek-merek apapun yang ditawarkan. Dengan demikian, 

merek memainkan peran yang kecil dalam keputusan pembelian. Pada 

mulanya, jenis pengonsumsi seperti ini suka berpindah-pindah mnerek atau 

disebut tipe pengonsumsi switcher atau price buyer (pengonsumsi lebih 

memperhatikan harga di dalam melakukan pembelian). 

2) Tingkat kedua adalah para pembeli merasa puas dengan produksian yang la 

gunakan, atau minimal la tidak mengalami kecewaan. Pada dasarnya, tidak 

terdapat dimensi ketidakpuasan yang cukup memadai untuk mendorong suatu 

perubahan, terutama apabila pergantian ke merek lain memerlukan suatu 

tambahan biaya. Para pembeli tipe ini dapat disebut pembeli tipe kebiasaan 

(habitual buyer). 

3) Tingkat ketiga berisi orang-orang yang puas, namun maka memikul biaya 

peralihan (switching cost), baik dalam waktu, uang atau resiko sehubungan 

dengan upaya untuk melakukan pergantian ke merek lain. Kelompok ini biasa 

disebut dengan pengonsumsi loyal yang merasakan adanya suatu pengorbanan 

apabila melakukan penggantian merek lain. Para pembeli tipe ini disebut 

satisfied buyer. 

4) Tingkat keempat adalah pengonsumsi benar-benar menyukai merek tersebut. 

Pilihan mereka terhadap suatu merek didasari pada suatu asosiasi, seperti 

simbol, rangkaian pengalaman dalam menggunakannya, atau kesan kualitas 
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yang tinggi. Para pembeli pada tingkat ini disebut sahabat merek, karena 

terdapat perasaan emosional dalam menyukai merek. 

5) Tingkat teratas adalah para pelanggan yang setia yang mempunyai suatu 

kebanggaan dalam menemukan atau menjadi pengguna satu merek. Merek 

tersebut sangat penting bagi mereka baik dari segi fungsinya maupun sebagai 

ekspresi mengenai siapa mereka sebenarnya (commited buyers). 

 

2.5 Loyalitas Pelanggan  

Loyalitas pelanggan adalah rangkaian aktivitas konsumen yang akan melakukan 

pembelian berulang. Memiliki pelanggan loyal menjadi prioritas dan strategi 

terdepan para pemasar. Apalagi kenyataannya, program meretensi pelanggan dan 

membuat pelanggan loyal ternyata biayanya lebih murah dibanding membidik 

pelanggan baru yang biasanya menuntut keberadaan promosi agresif dengan biaya 

yang pasti mahal. Selain itu, membangun loyalitas pelanggan berarti berurusan 

dengan pihak yang selama ini sudah pernah menjadi pelanggan (existing 

customer). Mereka sudah pernah mencoba dan mungkin masih memakai produk 

itu. Konsumen seperti ini, cenderung akan melihat dari sisi negatif produk 

ketimbang kebaikan-kebaikannya. 

 

Membangun loyalitas pelanggan dapat dilakukan dengan menggarap konsumen-

konsumen lama bukan pekerjaan mudah. Langkah ini jauh lebih sulit dibanding 

usaha memuaskan pelanggan. Untuk memuaskan pelanggan, perusahaan cukup 

memberi keuntungan fungsional sesuai dengan ekspektasi, dan sifatnya lebih 

teknis yang bisa ditentukan target waktu pencapaiannya, sedangkan, untuk 
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mendapatkan loyalitas pelanggan, perusahaan harus memberikan benefit ekstra 

yang bisa mendorong pelanggan memiliki emotional attachment terhadap produk 

yang digunakan.  

 

Loyalitas yang dimaksud bukan sekadar mengonsumsi produk terus-menerus 

(repeat buying), tetapi lebih dari itu pelanggan dapat melakukan referal 

(mereferensikan ke orang lain) dan menjadi advokator bagi produk yang 

digunakannya. Membangun loyalitas pelanggan juga semakin sulit hal itu 

disebabkan karena produk yang ditawarkan kepada konsumen semakin banyak. 

Karena pilihan konsumen makin banyak, pemasar makin sulit mencari loyalitas 

pelanggan yang terdiri dari tahap tahap sebagai berikut:  

1). Penggunaan produk (consumption)  

Tahap paling dasar terbentuknya loyalitas pelanggan, pada tahap ini masih 

banyak kemungkinan pelanggan tidak loyal terhadap produk tertentu bahkan 

meskipun konsumen puas dengan produk tersebut.  

2). Pembelian berulang (repeat purchase)  

Tahap selanjutnya telah melibatkan emosi pelanggan terhadap produk atau 

emotional attachment sehingga konsumen melakukan pembelian berulang 

terhadap produk tersebut.  

3). Mereferensikan produk kepada orang lain (referral action)  

Pada tahap ini konsumen denga percaya diri dapat memberikan referensi 

kepada orang lain dari produk yang digunakannya.  
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2.6 Hubungan Antara Perilaku Konsumen Dengan Loyalitas 

Kualitas pelayanan yang baik memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan karena dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Menurut Kotler 

(2007: 42) kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap 

kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Keberhasilan perusahaan 

apabila karyawan mampu memberikan pelayanan yang baik sehingga pelanggan 

merasa puas dan di mata pelanggan. Hal tersebut dapat menumbuhkan loyalitas 

pelanggan, karakteristik pelanggan yang loyal menurut Griffin dalam Setiadi 

(2003: 31) adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

2) Membeli antarlini produk dan jasa. 

3) Mereferensikan keada orang lain. 

4) Menunjukan kekebalan terhadap tarikan dari 

pesaing. 

 

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Judul  Penelitian Terdahulu, Metodelogi, Dan Pembahasan. 

No  Judul Penelitian Metodelogi Pembahasan 

1. Purnamasari dan 

Nina “Pengaruh 

kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan 

konsumen yang 

berdampak pada 

loyalitas konsumen 

di Mcdonald’s 

cabang Cibubur 

Jakarta”(Telkom 

University),Vol 1 

No. 2 Tahun 2014 

Deskriftif 

dan Studi 

Kausal 

Variabel kualitas pelayanan dan 

varabel kepuasan konsumen 

memiliki hubungan kuat dan searah 

karena bernilai positif. 
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2. Ellys dkk. 

“Pengaruh kualitas 

produk dan harga 

terhadap loyalitas 

melalui kepuasan 

konsumen” 

(Universitas Kristen 

Petra). 

Vol 4 No. 2 

September 2008: 45-

57 

Kuantitatif 

kausal 

Berdasarkan pada hasil analisis 

regresi linier berganda dengan 

menggunakan uji F, diketahui 

bahwa secara simultan (serentak) 

reliability, responsiveness, 

assurance, emphaty dan tangibles 

berpengaruh secara serempak dan 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Laundry 5asec di 

Surabaya. Dimana reliability, 

responsiveness, assurance, emphaty 

dan tangibles memberikan 

kontribusi terhadap loyalitas 

pelanggan 5asec Surabaya sebesar 

65.6%, sedangkan sisanya sebesar 

34.4% merupakan kontribusi dari 

faktor lainnya misalnya price, 

promotion dan product. 

3. Suwarni “Pengaruh 

kualitas produk dan 

harga terhadap 

loyalitas 

melalui kepuasan 

konsumen” 

(Universitas Negeri 

Malang) TH. 16 No. 

1 Maret 2011 

Hubungan 

kausal dan 

analisis 

dengan 

statistik 

parametric. 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

diketahui nilai signifikansi variable 

kualitas produk (X1) lebih kecil 

dari nilai signifikansi yang 

ditentukan yaitu sebesar 0,038 < 

0,05. maka dari perhitungan 

tersebut dapat disimpulkan adanya 

pengaruh yang signifikan antara 

kualitas produk terhadap 

kepuasan. Nilai B untuk variabel 

X1 adalah sebesar 0,160 

menunjukkan pengaruh positif 

antara kualitas produk terhadap 

kepuasan. 

4. Ruben “Pengaruh 

kualitas pelayanan, 

kepuasan relasi, 

kepercayaan, dan 

komitmen terhadap 

loyalitas bisnis PT. 

Mitra Plastindo Mas 

di 

Sidoarjo”(Universita

s Surabaya) 

Vol. 4 No. 1 (2015) 

Deskriftif 

Kualitatif 

Berdasarkan hasil perhitungan, 

temuan dalam penelitian ini bahwa 

kualitas teknis berpengaruh negatif 

terhadap kepuasan relasi, 

sedangkan kepuasan relasi 

berdampak positif terhadap 

kepercayaan maupun komitmen. 

5.  Ridho dan Muchsin 

“Pengaruh dimensi 

pelayanan terhadap 

loyalitas 

pelanggan”(Universi

Deskriftif 

Kuantitatif 

Berdasarkan pengujian koefisien 

jalur model struktur 1, hanya 

koefisien jalur X3, 

X6, dan X7 terhadap X8 yang 

signifikan. Dengan demikian hasil 
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tas Mercubuana)Vol. 

9 No. 17 Juni 2011 

temuan analisis ini 

memberikan informasi bahwa 

physical aspect (X3), resposiveness 

(X6) dan communication (X7) 

berkontribusi secara signifikan 

terhadap kepuasan siswa SMKN 11 

Jakarta. Besarnya kontribusi 

physical aspect, resposiveness dan 

communication terhadap kepuasan 

siswa SMKN 11 Jakarta sebesar 

0,5482 × 100 = 30,1% dan sisanya 

0,8362 × 100% = 70% merupakan 

kontribusi dari variabel lain di luar 

physical aspect, resposiveness dan 

communication. 

 

 

 

 

 

 

 


