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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA 

PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1  Brand  

 Brand (merek) merupakan salah satu 

bagian terpenting dari suatu produk. Merek dapat 

menjadi suatu nilai tambah bagi produk baik itu 

produk yang berupa barang maupun jasa. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:172), merek 

adalah: “Nama, istilah, lambang, atau desain, atau 

kombinasinya, yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu 

penjual atau kelompok penjual dan 

mendiferensiasikan mereka dari pesaing.” 

 Sedangkan menurut UU Merek No.15 

Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1: 

Merek adalah tanda yang berupa gambar, 

nama kata, huruf-huruf, angka-angka, 

susunan warna atau kombinasi dari 

unsur-unsur tersebut yang memiliki daya 



 23 

pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa. 

 

 Menurut Alma (2007:147) memberikan 

definisi bahwa merek adalah: “Suatu tanda atau 

simbol yang memberikan identitas suatu barang 

atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, 

gambar atau kombinasi keduanya.” 

 Berdasarkan ketiga definisi di atas, maka 

merek adalah suatu dimensi (nama kata, huruf, 

warna, lambang atau kombinasi dari dimensi-

dimensi tersebut) yang mendiferensiasikan 

barang atau jasa dari para pesaingnya yang 

dirancang sebagai identitas perusahaan. 

 Merek terdiri dari beberapa bagian 

sebagaimana yang diungkapkan Kotler dan Keller 

(2009:76), yaitu : 

1. Nama merek (brand name) adalah sebagian 

dari merek dan yang diucapkan. 

2. Tanda merek (brand merk) adalah sebagian 

dari merek yang dapat dikenal, tetapi tidak 
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dapat diucapkan, seperti lambang, desain, 

huruf, atau warna khusus. 

3. Tanda merek dagang (trademark) adalah 

merek atau sebagian dari merek yang 

dilindungi hukum karena kemampuannya 

menghasilkan sesuatu yang istimewa. 

4. Hak cipta (copyright) adalah hak istimewa 

yang dilindungi undang-undang untuk 

memproduksi, menertibkan, dan menjual 

karya tulis, karya musik, atau karya seni. 

 

2.1.2  Brand Trust 

 Delgado berpendapat dalam Ferinnadewi, 

(2008:150) “Brand trust adalah harapan akan 

kehandalan dan intensi baik merek”. Berdasarkan 

defenisi ini brand trust merefleksikan dua 

komponen penting, yang pertama yakni, 

keyakinan konsumen bahwa produk tersebut 

mampu memenuhi nilai yang dijanjikan atau 

dengan kata lain persepsi bahwa merek tersebut 

mampu memenuhi harapan konsumen dengan 
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terpenuhinya janji merek yang pada akhirnya 

menciptakan customer satisfaction, yang kedua, 

keyakinan konsumen bahwa merek tersebut 

mampu mengutamakan kepentingan konsumen 

ketika masalah dalam konsumsi produk muncul 

secara tidak terduga.  

 Menurut Chaudhuri dan Holbrook (2001: 

81), Brand Trust is defined as the willingness of 

the average consumer to rely on the ability of the 

brand to perform its stated function. Menurut Lin 

dan Lee (2012: 310), conceptualizes Brand Trust 

as consumers’ intention to rely on a brand and 

their belief that the brand is capable of achieving 

the promised benefits it acclaims. 

 Menurut Costabile dikutip oleh 

Ferrinadewi (2008:146):  

Kepercayaan merek adalah persepsi akan 

kehandalan dari sudut pandang konsumen 

didasarkan pada pengalaman atau lebih 

pada urut-urutan transaksi atau interaksi 

yangdicirikan oleh terpenuhinya harapan 

akan kinerja produk dan kepuasan. 
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 Brand trust adalah perasaan aman 

konsumen dalam interaksinya dengan merek 

berdasarkan harapan pasti dari kehandalan 

(reliability) dan tujuan (intentions) merek. 

Dimensi brand trust yaitu brand reliability adalah 

keyakinan konsumen bahwa produk tersebut 

mampu memenuhi nilai yang dijanjikan atau 

dengan kata lain persepsi bahwa merek tersebut 

mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan 

kepuasan. Brand intention adalah keyakinan 

konsumen bahwa merek tersebut mampu 

mengutamakan kepentingan konsumen ketika 

masalah dalam konsumsi produk muncul secara 

tidak terduga. (Delgado Ballester, 2006)  

 Menurut Shaw (dalam Ferinnadewi, 

2008:152) terdapat tiga aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan 

brand trust yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut ini: 
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Gambar 2.1 Mendapatkan dan 

Mempertahankan Kepercayaan 

Sumber : Shaw (dalam Ferinnadewi, 

2008:152)  

 

1. Achieving result, harapan konsumen tidak 

lain adalah janji konsumen yang harus 

dipenuhi bila ingin mendapat kepercayaan 

konsumen. Dalam rangka memenuhi janjinya 

kepada konsumen, maka setiap karyawan 

dalam perusahaan harus bekerjasama dengan 

memenuhi tanggung jawabnya masing-

masing.  

2. Acting with integrity, bertindak dengan 

integritas berarti adanya konsistensi antara 

ucapan dan tindakan dalam setiap situasi 

yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya 

integritas merupakan faktor kunci bagi 
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konsumen untuk percaya akan ketulusan dan 

kejujuran suatu perusahaan.  

3. Demonstrate concern, kemampuan 

perusahaan untuk menunjukkan perhatiannya 

kepada konsumen dalam bentuk 

menunjukkan sukap pengertian ketika 

konsumen menghadapi masalah dengan 

produk, akan menumbuhkan kepercayaan 

konsumen kepada merek.  

 Menurut Costabile dikutip oleh 

Ferrinadewi (2008:146): “Kepercayaan merek 

adalah persepsi akan kehandalan dari sudut 

pandang konsumen didasarkan pada pengalaman 

atau lebih pada urut-urutan transaksi atau 

interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya 

harapan akan kinerja produk dan kepuasan.“  

 Pengalaman dengan merek akan menjadi 

sumber bagi konsumen bagi terciptanya rasa 

percaya pada merek dari pengalaman ini akan 

mempengaruhi evaluasi konsumen dalam 

konsumsi, penggunaan atau kepuasan secara 
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langsung dan kontak tidak langsung dengan 

merek.  

 

2.1.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kepercayaan Merek  

 Menurut Lau dan Lee yang dikutip oleh 

Gede Riana (2008:184) terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan merek, ketiga faktor 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

1. Brand characteristic mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menentukan 

pengambilan keputusan konsumen untuk 

mempercayai suatu merek. Hal ini 

disebabkan oleh konsumen melakukan 

penilaian sebelum membeli. Karakteristik 

merek yang berkaitan dengan kepercayaan 

merek meliputi dapat diramalkan, 

mempunyai reputasi dan kompeten.  

2. Company characteristic yang ada di balik 

suatu merek juga dapat mempengaruhi 

tingkat kepercayaan konsumen terhadap 
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merek trsebut. pengetahuan konsumen 

tentang perusahaan yang ada di balik merek 

suatu produk merupakan dasar awal 

pemahaman konsumen terhadap merek suatu 

produk. Karakteristk ini meliputi reputasi 

suatu perusahaan, motovasi perushaan yang 

di inginkan, dan integritas suatu perusahaan.  

3. Consumer – brand characteristic merupakan 

merupakan dua kelompok yang saling 

mempengaruhi. oleh sebab itu, karakteristik 

konsumen – merek dapat mempengaruhi 

kepercayaan terhadap merek. Karakteristik ini 

meliputi kemiripan antara konsep emosional 

konsumen dengan kepribadian merek, 

kesukaan terhadap merek, dan pengalaman 

terhadap merek.  

 Kesukaan terhadap merek menunjukan 

kesukaan yang dimiliki oleh suatu kelompok 

terhadap kelompok lain karena kesamaan visi dan 

daya tarik. Untuk mengawali hubungan suatu 

kelompok harus disukai atau mendapat simpati 
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dari kelompok yang lain. bagi konsumen, untuk 

membuka hubungan dengan suatu merek, makan 

konsumen harus menyukai dahulu merek 

tersebut.  

 

2.1.2.2 Indikator Kepercayaan Merek  

 Kepercayaan konsumen pada merek 

hanya dapat diperoleh bila pemasaran dapat 

menciptakan dan mempertahankan hubungan 

emosional yang positif dengan konsumen, 

hubungan emosional yang positif ini harus 

dibangun. Menurut Delgado dalam Ferinnadewi 

(2008:2), kepercayaan merek merefleksikan 2 

komponen penting yaitu :  

1. Brand reliability, kepuasan pelanggan karena 

kompetensi merek tersebut, yang selanjutnya 

meningkatkan kepercayaan pelanggan 

terhadap merek tersebut dan juga merupakan 

kehandalan merek yang bersumber pada 

keyakinan konsumen bahwa produk tersebut 

mampu memenuhi nilai yang di janjikan atau 
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dengan kata lain persepsi bahwa merek 

tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan 

memberikan kepusaan. Komponen ini 

merupakan hal yang esensial bagi terciptanya 

kepercayaan terhadap merek karena 

kemampuan merek memenuhi nilai yangdi 

janjikannya akan membuat konsumen 

menaruh rasa yakin akan kepuasan yang sama 

di masa depan.  

2. Brand intentions, didasarkan pada keyakinan 

konsumen bahwa merek tersebut mampu 

mengutamakan kepentingan konsumen 

seperti minat dan kesejahteraannya, terutama 

ketika masalah dalam konsumsi produk 

muncul secara tidak terduga.  

 Pengukuran brand trust menurut 

Kautonen dan Karjaluoto (2008) kepercayaan 

pada merek dapat diukur berdasarkan harapan 

pasti dari kehandalan dan tujuan merek. Dimensi 

brand trust kemudian dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Brand Reliability yaitu keyakinan konsumen 

bahwa produk tersebut mampu memenuhi 

nilai yang dijanjikan atau dengan kata lain 

persepsi bahwa merek tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan dan memberikan 

kepuasan. Dimensi ini merupakan hal yang 

esensial bagi terciptanya kepercayaan 

terhadap merek karena kemampuan merek 

memenuhi nilai yang dijanjikannya akan 

membuat konsumen menaruh rasa yakin akan 

kepuasan yang sama di masa depan. 

2. Brand Intention adalah keyakinan konsumen 

bahwa merek tersebut mampu mengutamakan 

kepentingan konsumen ketika masalah dalam 

konsumsi produk muncul secara tidak terduga. 

 Menurut Lau dan Lee (1999), terdapat 

tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

terhadap merek. Ketiga faktor ini berhubungan 

dengan tiga entitas yang tercakup dalam 

hubungan antara merek dan konsumen. Adapun 

ketiga faktor tersebut adalah : (a) karakteristik 
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merek (brand characteristic), (b) karakteristik 

perusahaan (company characteristic), (c) 

karakteristik konsumen-merek (consumer-brand 

characteristic. Selanjutnya Lau dan Lee 

memproposisikan bahwa kepercayaan terhadap 

merek akan menimbulkan loyalitas merek. 

Kepercayaan sangat tergantung dengan 

pengalaman konsumen akan suatu merek, 

kepuasaan tersebut akan menentukan besarnya 

kepercayaan merek yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

pada merek tersebut.  

 Ferinnadewi (2008;153) menjelaskan alur 

kepercayaan konsumen pada merek, dimana janji 

kinerja merek berpengaruh terhadap harapan 

konsumen sehingga menghasilkan kepercayaan 

dan tidak percaya pada merek. Kepercayaan 

merek bersandar pada penilaian konsumen yang 

subjektif atau didasarkan pada beberapa persepsi, 

yaitu:  
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1. Persepsi konsumen terhadap manfaat yang 

dapat diberikan produk/merek.  

2. Persepsi konsumen akan reputasi merek, 

persepsi konsumen akan kesamaan 

kepentingan dirinya dan penjual, dan persepsi 

mereka apada sejauh mana konsumen dapat 

mengendalikan penjual dan persepsi.  

 Pembahasan tentang kepercayaan 

terhadap merek akan lebih lengkap dengan 

menjelaskan tentang 3 komponen sikap :  

1. Kepercayaan sebagai komponen kognitif, 

kepercayaan konsumen tentang merek adalah 

karakteristik yang diberikan konsumen pada 

sebuah merek. Seorang pemasar harus 

mengembangkan atribut dan keuntungan dari 

produk untuk membentuk kepercayaan 

terhadap merek ini.  

2. Komponen afektif, evaluasi terhadap merek. 

sikap konsumen yang kedua adalah evaluasi 

terhadap merek. komponen ini 

mempresentasikan evaluasi konsumen secara 
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keseluruhan terhadap sebuah merek. 

kepercayaan konsumen terhadap sebuah 

merek bersifat multi dimensional karena hal 

itu diterima di benak konsumen.  

3. Komponen konatif, niat melakukan 

pembelian. komponen ketiga dari sikap 

adalah dimensi konatif yaitu kecenderungan 

konsumen untuk berperilaku terhadap objek, 

dan hal ini diukur dengan niat untuk 

melakukan pembelian.  

 Menurut Rully Arlan Tjahyadi (2008; 

71), kepercayaan merek adalah kepercayaan 

konsumen bahwa merek yang mereka inginkan 

dapat diandalkan, memberi jaminan tidak 

merugikan dan kinerjannya sangat berharga atau 

sangat bermanfaat, dan indikator-indikator 

kepercayaan merek terdiri dari:  

1. Prediktabilitas Merek (Brand Predictability)  

Brand predictability adalah kemampuan 

konsumen untuk mengantisipasi dan 

meramalkan kinerja suatu produk. Konsumen 
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dapat mengantisipasi kinerja produk pada 

setiap kesempatan penggunaannya. 

Maksudnya, jika pada setiap kesempatan 

penggunaan produk tersebut tidak 

memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan 

konsumen, maka konsumen akan 

meninggalkan merek tersebut dan sebaliknya. 

Prediktabilitas merek dapat meningkatkan 

keyakinan konsumen, karena konsumen 

mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang 

tidak diharapkan akan terjadi ketika 

menggunakan merek tersebut.  

2. Kesukaan pada Merek (Brand Liking)  

Brand liking adalah perasaan suka terhadap 

suatu merek. Jika konsumen suka terhadap 

suatu merek, maka konsumen akan berniat 

untuk berusaha menemukan berbagai 

informasi tentang merek, yang nantinya akan 

menimbulkan perasaan yakin atau percaya 

bagi calon konsumen untuk mengkonsumsi 

merek tersebut.  
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3. Kompetensi Merek (Brand Competence)  

Brand competance adalah kemampuan suatu 

merek untuk memecahkan masalah konsumen 

dalam memenuhi kebutuhannya secara lebih 

baik dibanding produk sejenis lainnya 

Konsumen dapat mengetahui kompetensi 

suatu merek dari penggunaan secara 

langsung, komunikasi word of mouth dan 

komunikasi yang dilakukan oleh pemasar 

(misal: melalui iklan) serta dengan 

melakukan perbandingan dengan merek lain. 

Ketika konsumen yakin dan percaya bahwa 

merek tersebut dapat memecahkan 

masalahnya, konsumen akan mempercayakan 

penanganan masalahnya pada merek tersebut. 

Karena merek dengan kompetensi yang tinggi 

akan lebih dipercaya dan dipilih oleh 

konsumen.  

4. Reputasi Merek (Brand Reputation)  

Brand reputation adalah nama baik dari suatu 

merek. Suatu merek dapat dikatakan memiliki 
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reputasi merek, tergantung pada pendapat 

masyarakat/konsumen terhadap suatu merek. 

Pendapat itu muncul setelah 

masyarakat/konsumen menggunakan atau 

mengkonsumsi atau berinterksi dengan suatu 

merek. Reputasi merek dapat dikembangkan, 

bukan saja melalui advertising dan public 

relation, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas 

dan kinerja produk.  

5. Kepercayaan pada Perusahaan (Trust in The 

Company)  

Trust in the company adalah kepercayaan 

konsumen terhadap perusahaan yang 

memproduksi produk yang dibeli. Jika 

konsumen percaya pada perusahaan maka 

konsumen akan percaya pada merek atau 

produk perusahaan. Kepercayaan konsumen 

terhadap perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

reputasi perusahaan, besarnya perusahaan, 

pembagian informasi dan hubungan 

perusahaan dengan konsumen, seperti: 
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kegiatan-kegiatan sosial dimasyarakat yang 

bertujuan untuk menampakkan pertanggung 

jawaban sosial perusahaan dan adanya 

customer service.  

 Sedangkan menurut Luk dan Yip 

(2008:452) kepercayaan merek adalah perasaan 

aman yang dimiliki konsumen akibat dari 

interaksinnya dengan sebuah merek, yang 

berdasarkan persepsi bahwa merek tersebut dapat 

diandalkan dan bertanggung jawab atas 

kepentingan dan keselamatan dari konsumen dan 

dimensi kepercayaan merek terdiri dari :  

1. Brand Reliability atau kehandalan merek 

yang bersumber pada keyakinan konsumen 

bahwa produk tersebut mampu memenuhi 

nilai yang dijanjikan atau dengan kata lain 

persepsi bahwa suatu merek tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan dan memberikan 

kepuasan. Brand Reliability merupakan hal 

yang esensial bagi terciptanya kepercayaan 

terhadap merek karena kemampuan merek 
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memenuhi nilai yang dijanjikannya akan 

membuat rasa yakin akan kepuasaan yang 

sama di masa depan.  

2. Brand Intention didasarkan pada keyakinan 

konsumen bahwa merek tersebut mampu 

mengutamakan kepentingan konsumen ketika 

masalah dalam konsumsi produk muncul 

secara tidak terduga.  

 Sedangkan menurut Kustini (2011:23), 

brand trust dapat diukur melalui dimensi 

viabilitas dan dimensi intensionalitas. Dimension 

of viability dimensi ini mewakili sebuah persepsi 

bahwa suatu merek dapat memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan dan nilai konsumen. 

dimensi ini dapat diukur melalui indicator 

kepuasaan dan nilai (value), dimension of 

intentionality dimensi ini mencerminkan perasaan 

aman dari seorang individu terhadap suatu merek, 

dimensi ini dapat diukur melalui indikator 

security dan trust.  
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 Dari teori-teori tersebut penulis memilih 

indikator dari Luk dan Yip (2008:452), karena 

menurut penulis dimensi – dimensi itu sangat 

cocok sekali digunakan dalam penelitian ini, 

karena hotel yang ingin membuat konsumen 

tersebut percaya dengan produknya berasal dari 

kehandalan merek yang bersumber dari 

keyakinan konsumen, dan keyakinan konsumen 

bahwa merek tersebut mampu mengutamakan 

kepentingan konsumen.  

 

2.1.3  Service  

 Pelayanan merupakan terjemahan dari 

istillah service dalam bahasa Inggris yang 

menurut Kotler yang dikutip Tjiptono (2008:6), 

yaitu berarti “setiap tindakan atau perbuatan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang 

lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik) dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu”. Kemudian Sutopo dan 

Sugiyanti (2008: 25) mengemukakan bahwa 
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pelayanan mempunyai pengertian sebagai 

“membantu menyiapkan (atau mengurus) apa 

yang diperlukan seseorang”. 

 Kotler (dalam Ratih Huriyati 2005:27), 

"A service is any act or performance that one 

party can offer to another that is essentially 

intangible and does not result in the ownership of 

anything. Its production may or may not be tied 

to a physical product." Kotler and Keller yang 

dialih bahasakan oleh Bob Sabran (2009 : 117) 

mengemukakan pengertian jasa (service) sebagai 

berikut “setiap tindakan atau kinerja yang 

ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang 

secara prinsip tidak berwujud dan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jasa 

pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi 

dengan output selain produk dalam pengertian 

fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat 

bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara 

prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya. 
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 Berdasarkan pengertian-pengertian diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

merupakan suatu bentuk sistem, prosedur atau 

metode tertentu diberikan kepada orang lain, 

dalam hal ini, kebutuhan pelanggan tersebut dapat 

terpenuhi sesuai dengan harapan atau keinginan 

pelanggan dengan tingkat persepsi mereka. 

 

2.1.4  Service Innovation 

 Definisi inovasi yang ditemukan dalam 

literatur bervariasi sesuai dengan tingkat analisis 

yang digunakan, Pendekatan makro (misalnya 

sosial budaya) akan memiliki definisi yang 

semakin bervariasi (West dan Farr, l990). 

beberapa definisi ada yang secara umum dan luas, 

sedangkan yang lain fokus pada inovasi tertentu 

seperti pelaksanaan ide untuk produk baru atau 

jasa. Contoh inovasi di dalam lingkungan 

organisasi adalah penerapan ide‐ide untuk 

restrukturalisasi atau penghematan biaya, 

peningkatan komunikasi, teknologi baru untuk 
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proses produksi, struktur organisasi baru dan 

perencanaan anggota baru atau program (Kanter 

(l983) dalam West dan Farr, l990; Robbins, l996). 

 Menurut Ark dan Hertog (2003), service 

innovation is conceptualized as service concept, 

client interaction channel, service delivery system 

or technological concept that is new or 

considerably changed individually. Furthermore, 

a combination of such modification could also 

lead to one or more service functions that are 

new to the firm as well as the market. 

 Sebuah strategi inovasi adalah strategi 

yang mendorong pengembangan dan 

implementasi produk dan layanan baru (Robbins, 

1996). Covey (1993) menyatakan bahwa 

kreativitas dan inovasi berasal dari visi dan misi 

bersama, yang fokus pada masa depan. Selain itu 

visi dan misi yang kreatif dan inovatif dari sebuah 

organisasi yang berorientasi pada pelanggan dan 

pasar, adalah focus pada pemecahan masalah 

pelanggan (CIMA Study Text, l996). 
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 Layanan kemampuan inovasi diukur 

dengan menggunakan skala baru yang 

dikembangkan untuk penelitian ini. Meskipun 

tidak ada tolok ukur yang tersedia, literatur yang 

ada pada inovasi dan layanan pelanggan 

dikonsultasikan pertama kali untuk menangkap 

esensi dari inovasi layanan. Langkah‐langkah 

yang disarankan oleh Churchill (1979) diikuti 

dalam pengembangan skala. Survey akhir 

termasuklah lima item yang terkait dengan 

inovasi layanan. Responden diminta untuk 

menunjukkan persetujuan mereka dengan 

pernyataan mengenai kemampuan inovasi 

layanan di organisasi mereka. 

 Indikator service innovation menurut 

Churchill (1979) antara lain: 

1. Inovasi layanan merupakan strategi 

pengembangan yang telah ditetapkan 

2. Pimpinan memberikan penekanan khusus 

pada inovasi layanan 
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3. Berupaya terus mencari cara baru untuk 

pelayanan pelanggan yang lebih baik 

4. Institusi mampu mengubah atau 

memodifikasi layanan yang ada untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu dari pelanggan 

5. Penawaran layanan baru dibandingkan 

dengan institusi lainnya 

 Indikator service innovation menurut 

Khuong dan Giang (2014:504) sebagai berikut: 

1. Customization of service: Mass customization 

is asserted as use of flexible processes and 

organizational structures to produce variety 

and often individually customized products 

and services at the low cost of a standardized, 

mass production system. 

2. Use of information technology: The term 

implies firm's ability to adopt new software, 

integrated systems and technology, and an 

ability to innovate with software and 

technology in order to keep ahead of the 

market. 



 48 

3. Process innovation: Innovation in processes 

refers to innovations made in processes with 

respect to preparation and presentation of the 

service to the clients.  

4. Marketing-focused innovation: Focusing on 

marketing activities is also a source of 

service innovation in hotel industry.  

5. Brand differentiation: Brand differentiation is 

one of nine drivers for service innovation. 

6. Pricing innovation: The importance of price 

is confirmed as a key dimension in hotel 

selection. One of the most important aspects 

of hotel strategies is room price as it is one of 

the main influences in the customer purchase 

decision. 

 

2.1.5  Loyalitas 

2.1.5.1 Pengertian Loyalitas 

 Perilaku setelah pembelian suatu produk 

ditentukan oleh kepuasan atau ketidakpuasan 

akan suatu produk sebagai akhir dari proses 
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penjualan. Bagaimana perilaku pelanggan dalam 

melakukan pembelian kembali, bagaimana sikap 

pelanggan dalam mengekspresikan produk yang 

dipakainya dan perilaku lain yang 

menggambarkan reaksi pelanggan atas produk 

yang telah dirasakannya.  

 Setiap perusahaan pasti menginginkan 

konsumen yang loyal karena konsumen yang 

loyal akan memberikan keuntungan jangka 

panjang bagi perusahaan. Selain itu, konsumen 

yang loyal merupakan tujuan akhir dari setiap 

perusahaan.  

 Pengertian loyalitas menurut Griffin 

diterjemahkan Sita Wardhani (2009: 4) yaitu: 

 “Konsep loyalitas lebih mengarah pada 

perilaku (behaviour) daripada sikap dan 

seseorang yang loyal akan 

memperlihatkan perilaku pembelian yang 

diartikan sebagai suatu pola pembelian 

yang teratur dalam waktu yan lama yang 

dilakukan oleh unit-unit pembuat atau 

pengambil keputusan”.  

 



 50 

Ratih (2010 : 129) mengungkapkan 

definisi loyalitas konsumen adalah  

“Loyalitas adalah komitmen konsumen 

bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan 

pembelian ulang produk/jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan 

datang, meskipun pengaruh situasian 

usaha-usaha pemasaran mempunyai 

potensi untuk menyebabkan perusahaan 

perilaku. ” 

 

 Loyalitas merupakan suatu sikap positif 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang 

disertai dengan perilaku pembelian secara 

berulang dan bersikap konsisten, yang 

selanjutnya konsumen merekomendasikan produk 

atau jasa perusahaan tersebut kepada orang lain.  

 

2.1.5.2 Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

 Konsumen yang loyal merupakan aset tak 

ternilai bagi perusahaan. Bagaimana menilai 

konsumen itu loyal atau tidak, Tjiptono 
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(2011:108) mengemukakan beberapa 

karakteristik dari pelanggan yang loyal, yaitu: 

1. Melakukan pembelian ulang yang konsisten.  

 Pelanggan membeli kembali produk yang 

sama yang ditawarkan perusahaan.  

2. Merekomendasikan produk perusahaan 

kepada orang lain.  

 Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut 

ke mulut berkenaan dengan produk tersebut 

kepada orang lain.  

3. Konsumen tidak mudah beralih pada produk 

pesaing.  

Pelanggan tidak tertarik terhadap tawaran 

produk sejenis dari pesaing.  

Menurut Griffin diterjemahkan Sita 

Wardhani (2002: 97), karakteristik pelanggan 

yang loyal adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur 

(makes reguler repeat purchase).  

Loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku 

dari unit-unit pengambilan keputusan untuk 
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melakukan pembelian secara terus menerus 

terhadap barang/jasa suatu perusahaan yang 

dipilih. Tingkat kepuasan terhadap toko akan 

mempengaruhi mereka untuk membeli 

kembali 

2. Membeli di luar lini produk/jasa (purchases 

across product and service lines).  

Membeli di luar lini produk dan jasa artinya 

keinginan untuk membeli lebih dari produk 

dan jasa yang telah ditawarkan oleh 

perusahaan. Pelanggan yang sudah percaya 

pada perusahaan dalam suatu urusan maka 

akan percaya juga untuk urusan lain.  

3. Mereferensi toko kepada orang lain, artinya 

menarik pelanggan baru untuk perusahaan 

(Refers other).  

Pelanggan yang loyal dengan sukarela 

merekomendasikan perusahaan kepada 

teman-teman dan rekannya.  
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4. Menunjukkan kekebalan daya tarik dari 

pesaing (Demonstrates an immunity to the 

full of the competition).  

Tidak mudah terpengaruh oleh tarikan 

persaingan perusahaan sejenis lainnya.  

 

2.1.5.3 Tipe-tipe Loyalitas Pelanggan 

 Dalam cakupan yang lebih luas, loyalitas 

pelanggan dapat didefinisikan sebagai komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek, toko atau 

pemasok berdasarkan sikap yang positif dan 

tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. 

Definisi tersebut mencakup dua komponen yang 

penting, yaitu loyalitas sebagai perilaku dan 

loyalitas sebagai sikap. Kombinasi kedua 

komponen tersebut menghasilkan empat situasi 

kemungkinan loyalitas atau disebut juga dengan 

tipe loyalitas pelanggan.  

 Tipe-tipe loyalitas pelanggan menurut 

Dick dan Basu dalam Tjiptono (2011:110) 

diantaranya adalah :  
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1. No Loyalty 

 Bila sikap dan perilaku pembelian ulang 

pelanggan sama-sama lemah, maka loyalitas 

tidak terbentuk. Ada dua penyebabnya, yang 

pertama sikap yang lemah (mendekati netral) 

dapat terjadi bila suatu produk / jasa baru 

diperkenalkan atau perusahaan tidak mampu 

mengkomunikasikan keunggulan unit 

produknya. Penyebab kedua berkaitan dengan 

dinamika pasar, dimana merek-merek yang 

berkompetisi dipersepsikan serupa atau sama.  

2. Spurious Loyalty 

 Bila sikap yang relatif lemah disertai pola 

pembelian ulang yang kuat, maka yang 

terjadi adalah spurious loyalty. Situasi 

semacam ini ditandai dengan pengaruh faktor 

non sikap terhadap perilaku, misalnya faktor 

situasional. Situasi ini dapat dikatakan pula 

inertia, dimana konsumen sulit membedakan 

berbagai merek dalam kategori produk 

dengan tingkat keterlibatan rendah, sehingga 
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pembelian ulang dilakukan atas dasar 

pertimbangan situasional, seperti familiarity 

(penempatan produk yang strategis pada rak 

pajangan atau lokasi outlet di persimpangan 

jalan yang ramai)  

3. Latent Loyalty 

 Situasi latent loyalty tercemin bila sikap yang 

kuat disertai pola pembelian ulang yang 

lemah. Situasi yang menjadi perhatian besar 

para pemasar ini disebabkan pengaruh faktor-

faktor non sikap yang sama kuat atau bahkan 

cenderung lebih kuat daripada faktor sikap 

dalam menentukan pembelian ulang. 

Contohnya, seseorang yang bersikap positif 

terhadap restoran tertentu, namun tetap saja 

berusaha mencari variasi karena 

pertimbangan harga atau preferensi terhadap 

berbagai variasi makanan.  

4. Loyalty 

 Situasi ini merupakan situasi ideal yang 

paling diharapkan para pemasar, dimana 
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konsumen bersikap positif terhadap produk 

atau produsen (penyedia jasa) dan disertai 

pola pembelian ulang yang konsisten.  

 

2.1.5.4 Proses Pengembangan Pelanggan 

 Harus disadari bahwa pelanggan akan 

menjadi tidak aktif atau pergi, karena sebab-sebab 

tertentu seperti perusahaan kebangkrutan, 

kepindahan ke lokasi lain, konsumen merasa 

ketidakpuasan dan lain sebagainya. Tantangan 

perusahaan adalah mengaktifkan kembali para 

pelanggan yang tidak puas melalui strategi 

mendapatkan bekas pelanggan daripada 

mendapatkan pelanggan baru. Pemasaran yang 

berbasis hubungan atau biasa dikenal dengan 

Relationship Marketing di perusahaan harus terus 

ditingkatkan kualitasnya.  

 Beberapa manfaat dari sebuah kegiatan 

pemasaran yang berbasis hubungan bagi 

perusahaan diantaranya adalah: 

1. Peningkatan pembelian 
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2. Penurunan biaya 

3. Peluang membina hubungan antar generasi 

4. Adanya dampak positif words of mouth 

 Gambar dibawah ini menunjukkan 

langkah-langkah utama dalam proses 

pengembangan pelanggan.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler (2012:59) 
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 Titik awal adalah tersangka (suspect), 

yaitu setiap orang yang mungkin berniat membeli 

produk atau jasa. Perusahaan memeriksa 

tersangka ini dengan cermat untuk menemukan 

kemungkinan sebagai calon pelanggan (prospect), 

yaitu orang-orang yang memiliki minat potensial 

yang kuat terhadap produk dan memiliki 

kemampuan untuk membelinya. Calon pelanggan 

yang tidak memenuhi syarat (disqualified 

prospect), yaitu orang-orang yang ditolak 

perusahaan karena dianggap berkredibilitas 

rendah atau tidak menguntungkan. Perusahaan 

berharap untuk mengubah banyak calon 

pelanggan yang memenuhi syarat (qualified 

prospect) menjadi pelanggan untuk pertama 

kalinya (first time customers) dan kemudian 

mengubah para pelanggan pertama kali yang puas 

menjadi pelanggan berulang (repeat customers). 

Baik pelanggan pertama kali maupun pelanggan 

berulang mungkin juga terus membeli dari para 

pesaing. Perusahaan kemudian bertindak untuk 
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mengubah pelanggan berulang menjadi klien 

(client), yaitu orang-orang yang diperlakukan 

perusahaan secara istimewa. Tantangan 

selanjutnya adalah untuk mengubah para klien 

menjadi anggota (members) dengan memulai 

program keanggotaan yang menawarkan 

keseluruhan perangkat tunjangan bagi pelanggan 

yang bergabung. Selanjutnya diharapkan para 

anggota akan beralih menjadi pembela 

(advocates), yaitu pelanggan yang dengan penuh 

gairah merekomendasikan perusahaan beserta 

jasa dan produknya kepada orang lain. Tantangan 

terakhir adalah mengubah advocates menjadi 

mitra (partners) dimana pelanggan dan 

perusahaan akan bekerja sama secara aktif 

memajukan usaha.  

 

2.1.5.5 Menjaga dan Mempertahankan 

Pelanggan 

 Menurut Kotler, Hayes dan Bloom yang 

dikutip oleh Alma (2009:275) menyatakan 
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terdapat enam alasan mengapa perusahaan harus 

menjaga dan mempertahankan pelanggan 

diantaranya adalah:  

1. Pelanggan yang sudah ada, prospeknya dalam 

memberi keuntungan cenderung lebih besar.  

2. Biaya menjaga dan mempertahankan 

pelanggan yang sudah ada, jauh lebih kecil 

daripada biaya mencari pelanggan baru.  

3. Pelanggan yang sudah percaya pada satu 

perusahaan dalam satu urusan bisnis, 

cenderung akan percaya juga dalam urusan 

atau bisnis yang lain.  

4. Jika pada suatu perusahaan banyak langganan 

lama, akan memperoleh keuntungan karena 

adanya peningkatan efisiensi. Langganan 

lama pasti tidak akan banyak lagi tuntutan, 

perusahaan cukup menjaga dan 

mempertahankan mereka.  

5. Pelanggan lama ini tentu lebih banyak 

pengalaman positif berhubungan dengan 
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perusahaan, sehingga mengurangi biaya 

psikologis dan sosialisasi.  

6. Pelanggan lama, akan selalu membela 

perusahaan dan berusaha pula menarik / 

memberi referensi kepada teman-teman lain 

dan lingkungannya untuk mencoba 

berhubungan dengan perusahaan.  

 

2.1.5.6 Tingkatan Loyalitas Pelanggan 

Pelanggan merupkan fokus utama 

perusahaan sehingga seluruh kegiatan pemasaran 

termasuk customer bonding berorientasi pada 

pelanggan (customer oriented). Untuk itu 

perusahaan berusaha agar pelanggan merasa puas 

sehingga diharapkan mereka menjadi loyal.  

Menurut Hill dalam Hurriyati (2010:132), 

loyalitas pelanggan dibagi menjadi enam tahapan 

yaitu suspect, prospect, customer, clients, 

advocates, dan partners. Tahapan-tahapan 

tersebut dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Suspect 

Meliputi semua orang yang diyakini akan 

membeli (membutuhkan) barang/jasa, tetapi 

belum memiliki informasi tentang barang/jasa 

perusahaan.  

2. Prospect 

Adalah orang-orang yang memiliki 

kebutuhan akan jasa tertentu, dan mempunyai 

untuk membelinya. Pada tahap ini, meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tetapi 

telah mengetahui keberadaan perusahaan dan 

jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi 

pihak lain (word of mouth).  

3. Customer 

Pada tahap ini, pelanggan sudah melakukan 

hubungan transaksi dengan perusahaan, tetapi 

tidak mempunyai perasaan positif terhadap 

perusahaan, loyalitas pada tahap ini belum 

terlihat.  

4. Clients 
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Meliputi semua pelanggan yang telah 

membeli barang/jasa yang dibutuhkan dan 

ditawarkan perusahaan secara teratur, 

hubungan ini berlangsung lama, dan mereka 

telah memiliki sifat retention.  

5. Advocates 

Pada tahap ini, clients secara aktif 

mendukung perusahaan dengan memberikan 

rekomendasi kepada orang lain agar mau 

membeli barang/jasa di perusahaan tersebut.  

6. Partners 

Pada tahap ini telah terjadi hubungan yang 

kuat dan saling menguntungkan antara 

perusahaan dengan pelanggan, pada tahap ini 

pula pelanggan berani menolak produk/jasa 

dari perusahaan lain.  

Tahapan loyalitas seperti diungkapkan di 

atas, dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Sumber : Hill dalam Hurriyati (2010:134) 

Gambar 2.3 

Piramida Loyalitas 
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produk dengan merek tersebut akan dapat terus 

berkembang di pasar. 

 Upaya lain perusahaan dalam 

mempertahankan eksistensinya dalam 

menghadapi persaingan, tidak hanya sebatas pada 

peningkatan nilai pelanggan tetapi juga pada 

inovasi produk. Hal ini disebabkan oleh pertama, 

banyak produk menjadi semakin standar, produk 

tidak lagi mempunyai keunikan yang dapat 

dipakai untuk mendeferensiasikan diri terhadap 

para pesaingnya di mata konsumen. Kedua, 

intensitas persaingan yang meningkat 

dikebanyakan kategori produk, yang ditandai 

dengan munculnya berbagai produk alternatif 

atau produk pilihan. 

 Loyalitas adalah sebuah perilaku dimana 

pengalaman pembelian produk yang dijadikan 

acuannya atau menjadi tolak ukurnya, jika 

seorang konsumen puas terhadap sebuah produk 

maka ada kemungkinan besar konsumen tersebut 

akan melakukan pembelian ulang atau bahkan 
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akan menggunakan produk dengan merek 

tersebut terus-menerus. Namun sebaliknya jika 

seorang konsumen merasa bahwa produk tidak 

sesuai dengan harapannya maka konsumen 

tersebut tidak akan membeli kembali produk 

tersebut atau yang lebih buruk adalah konsumen 

tersebut akan memberitahukan orang lain untuk 

tidak menggunakan produk tersebut. 

 Hubungan antara citra merek dengan 

loyalitas konsumen terletak pada keinginan-

keinginan dan pilihan konsumen (preference) atas 

suatu merek adalah merupakan sikap konsumen. 

Dalam banyak hal, sikap terhadap merek tertentu 

sering mempengaruhi apakah konsumen akan 

loyal atau tidak. Persepsi yang baik dan 

kepercayaan konsumen akan suatu merek tertentu 

akan menciptakan minat beli konsumen dan 

bahkan meningkatkan loyalitas konsumen 

terhadap produk tertentu. Teori penghubung 

antara citra merek dengan loyalitas konsumen 
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dikutip dari Freddy Rangkuti (2002) yang 

mengatakan: 

“Apabila konsumen beranggapan bahwa 

merek tertentu secara fisik berbeda dari 

merek pesaing, citra merek tersebut akan 

melekat secara terus menerus sehingga 

dapat membentuk kesetiaan terhadap 

merek tertentu yang disebut dengan 

loyalitas merek”. 

 

 Inovasi produk bertujuan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, 

karena produk yang telah ada rentan terhadap 

perubahan kebutuhan dan selera konsumen, 

teknologi, siklus hidup produk yang lebih singkat, 

serta meningkatnya persaingan domestik dan luar 

negeri. Inovasi produk yang dilakukan haruslah 

melalui hasil penelitian pasar, sehingga dapat 

menghasilkan produk yang sesuai dengan selera 

konsumen. Meskipun perusahaan mementingkan 

mutunya, tetapi apabila perusahaan tidak 

memperhatikan selera konsumen., maka akan 

menyebabkan produknya tidak diminati, bahkan 
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konsumennya akan beralih pada produk lain, 

sehingga penjualan akan turun. 

 Inovasi produk yang dilakukan 

perusahaan memberikan peranan penting bagi 

keberlangsungan aktivitas penjualan melalui 

pelanggan yang tetap loyal. Inovasi produk di 

terapkan karena konsumen menginginkan sesuatu 

yang berbeda dengan beberapa inovasi yang di 

berikan oleh perusahaan. Song dan Parry (1997 

dalam Dewi, 2006) menjelaskan bahwa 

keunggulan bersaing suatu produk merupakan 

salah satu faktor penentu darikesuksesan produk 

baru (hingga suatu produk inovasi harus 

mempunyai keunggulan dibanding dengan 

produk lain sejenis). Hal ini juga sejalan dengan 

pendapat Cooper (2000 dalam Dewi, 2006) 

bahwa keunggulan produk baru sangat penting 

dalam lingkaran pasar global yang sangat 

bersaing. Keunggulan tersebut tidak lepas dari 

pengembangan produk inovasi yang dihasilkan 
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sehingga akan mempunyai keunggulan dipasar 

yang selanjutnya akan menang dalam persaingan.  

Inovasi juga dipandang sebagai 

mekanisme perusahaan dalam beradaptasi dengan 

lingkungannya yang dinamis. Perubahan-

perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis 

telah memaksa perusahaan untuk mampu 

menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-

gagasan baru, dan menawarkan produk-produk 

inovatif pada konsumen. Dengan demikian 

inovasi semakin memiliki arti penting bukan saja 

sebagai suatu alat untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan melainkan juga 

untuk persaingan meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Adapun inovasi yang dapat dilakukan 

terhadap produk dengan menciptkan perluasan 

lini, produk baru, dan produk benar-benar baru 

untuk membuat inovasi lebih unik dan unggul 

sesuai dengan selera konsumen yang serba 

modern dan bergengsi. 
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 Model penelitian merupakan gambaran 

sederhana tentang pengaruh diantara variabel. 

Variabel independen dari penelitian ini adalah 

brand trust dan service innovation, serta variabel 

dependen dari penelitian ini adalah loyalitas.  

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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tentang objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu, 

model dan hasil penelitiannya serta hubungan 

penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 

 

HASIL 

PENELITIAN 

HUBUNGAN 

PENELITIAN 

1. Taufan 

Yunanda 

Ersa (2013) 

Pengaruh 

Diferensiasi 

Produk Dan 

Inovasi Produk 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

(Studi kasus 

pada konveksi 

CV. Labonita 

Makmur 

Ada pengaruh 

diferensiasi 

produk dan 

inovasi produk 

terhadap 

loyalitas 

konsumen, 

artinya semakin 

tinggi 

diferensiasi dan 

inovasi produk 

Sama-sama 

meneliti 

tentang inovasi 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

loyalitas 
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Raharjo, 

Kudus) 

dilakukan akan 

dapat 

meningkatkan 

loyalitas 

konsumen 

2. Detha Misgi 

Pratiwi, 

David P.E 

Saerang, dan 

Ferdinand 

Tumewu 

(2015) 

Pengaruh Citra 

Merek, 

Kepercayaan 

Merek Dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

(Studi Kasus 

Pada Samsung 

Smartphone) 

Bahwa citra 

merek, 

kepercayaan 

merek dan 

kepuasan 

pelanggan 

secara bersama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

konsumen. 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

kepercayaan 

merek dan 

pengaruhnya 

terhadap 

loyalitas. 

3. Muchsin 

Saggaf 

Shihab dan 

Pengaruh 

Brand Trust 

dan Brand 

Kepercayaan 

Merek 

memainkan 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 
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Ananto 

Sukendar 

(2009) 

Equity 

terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

(Studi Kasus 

Produk Tes 

Widal Merek 

Remel) 

peran penting 

dan 

berkontribusi 

dalam 

meningkatkan 

loyalitas 

konsumen. 

kepercayaan 

merek dan 

pengaruhnya 

terhadap 

loyalitas. 

4. Danny 

Alexander 

Bastian 

(2014) 

Analisa 

Pengaruh Citra 

Merek dan 

Kepercayaan 

Merek 

Terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

(Studi Kasus 

Produk ADES 

PT. Ades 

Alfindo Putra 

Kepercayaan 

Merek 

mempunyai 

pengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap 

loyalitas. Hal ini 

menunjukkan 

upaya yang ada 

dalam 

membangun 

kepercayaan 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

kepercayaan 

merek dan 

pengaruhnya 

terhadap 

loyalitas. 



 74 

Setia) konsumen 

melalui 

pemenuhan 

kebutuhan dan 

keinginan 

konsumen akan 

air minum 

kemasan. 

5. Forooz 

Pishgar, 

Samira 

Dezhkam, 

Farzaneh 

Ghanbarpoor, 

Nazanin 

Shabani, 

Mahboobeh 

Ashoori 

(2013) 

The Impact of 

Product 

Innovation on 

Costumer 

Satisfaction 

and Customer 

Loyalty. 

Loyalitas 

konsumen 

merupakan hal 

yang penting 

dalam suatu 

bisnis. Oleh 

karena itu setiap 

pelaku bisnis 

berusaha untuk 

terus 

mengembangkan 

strategi 

Sama-sama 

meneliti 

tentang inovasi 

produk/layanan 

dan 

pengaruhnya 

terhadap 

loyalitas. 
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marketingnya, 

diantaranya 

dengan inovasi 

produk atau 

layanan. 

6. Seda 

Kazmaci dan 

Aykut Ekiyor 

(2015) 

The Impact of 

Innovative 

Service 

Attemps on 

Customer 

Loyalty (Case 

Study in Health 

and Beauty 

Centers). 

Inovasi layanan 

dirasa perlu 

dikembangkan 

menginat 

ketatnya 

perkembangan 

kompetisi dunia 

bisnis sekarang 

ini.  

Sama-sama 

meneliti 

tentang inovasi 

layanan dan 

pengaruhnya 

terhadap 

loyalitas. 

 

2.4 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan pendapat sementara 

terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh 

karena itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

menurut Pratiwi et al. (2015), Shihab dan 
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Sukendar (2009), dan Bastian (2014), yang 

meneliti tentang kepercayaan merk (brand trust) 

dan menemukan bahwa brand trust berpengaruh 

secara signifikan terhadap loyalitas, maka 

berdasarkan kajian tersebut penulis merumuskan 

Hipotesis yang diajukan adalah, 

H1 : Kepercayaan Merek (Brand 

Trust) berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas 

pada PT. Suka Silih Asih 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

menurut Ersa (2013), Pishgar et al. (2013), dan 

Kazmaci dan Ekiyor (2015) yang meneliti tentang 

inovasi servis (service innovation) dan 

menemukan bahwa service innovation 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas, 

maka penulis merumuskan Hipotesis yang 

diajukan adalah, 

H2 : Inovasi Servis (Service 

Innovation) berpengaruh secara 
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signifikan terhadap loyalitas 

pada PT. Suka Silih Asih 

 


