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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Kualitas produk 

 Menurut Kotler dan Keller (2012:283): 

Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan 

fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reabilitas, ketepatan, 

kemudahan, pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya.. 

Sedangkan menurut Mowen (2005:90): 

“Kualitas produk merupakan proses evaluasi secara keseluruhan kepada 

pelanggan atas perbaikan kinerja suatu barang atau jasa”. 

Menurut Tjiptono (20012:47), kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. 

Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui 

dimensi-dimensinya 

Menurut beberapa definisi diatas, maka produk didefinisikan sebagai 

kumpulan dari atribut – atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk didalamnya 

kemasan, warna, harga, kualitas dan merek ditambah dengan jasa dan reputasi 

penjualnya. 

Menurut Tjiptono (20012 : 49), dimensi kualiatas produk meliputi: 

1. Kinerja (performance) 

Yaitu karateristik operasi pokok dari produk inti (core product) yang dibeli, misalnya 

kecepatan, konsumsi bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, 

kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi dan sebagainya. 

2. Keistimewaan tambahan (features) 

Yaitu karateristik sekunder atau pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan 

eksterior seperti Dash board, AC, Sound System dan sebagainya. 
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3. Keandalan (Reliability) 

Yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai, misalnya 

mobil tidak sering macet/rusak. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to Specifications) 

Yaitu sejauh mana karateristik desain dan operasi memenuhi standar – standar yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar keamanan dan emisi terpenuhi, seperti 

ukuran roda untuk truk tentunya harus lebih besar daripada mobil sedan. 

5. Daya tahan (Durability) 

Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Dimensi ini 

mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan mobil. 

6. Esktetika (Asthethic) 

Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misalnya bentuk fisik dari mobil yang 

menarik, model atau desain yang artistic, dan sebagainya. 

 

Tabel 2.1 

Dimensi Kualitas Produk 

Tjiptono Peneliti 

Kinerja Kinerja 

- Kecepatan mengakses 

- Adanya gangguan jaringan 

Keistimewaan Keandalan  

- Banyaknya kuota 

- Menjangkau daerah terpencil 

Keandalan Keandalan 

- Jaringan stabil 

- Adanya bonus kuota 

Kesesuaian Kesesuaian 
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- Penggunaan untuk semua kalangan 

- Penggunaan yang sesuai dengan 

kapasitas 

Daya tahan Daya tahan 

- Masa aktif kartu 

- Kekuatan kartu 

Estetika Estetika 

- Warna dari kartu 

- Desain dari kartu 

 

2.1.2 Kualitas Pelayanan 

 Menurut Tjiptono dan Chandra (2012 : 74) 

“Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang 

ditawarkan organisasi harus berkualitas. Istilah kualitas sendiri mengandung 

berbagai macam penafsiran (karena kualitas memiliki sejumlah level universal 

sama dimanapun), kultural tergantung system nilai budaya, sosial, dan 

personal. Secara sederhana, kualitas bisa diartikan sebagai produk yang bebas 

cacat. Dengan kata lain, produk sesuai dengan standart target, sasaran atau 

persyaratan yang bisa di definisikan, diobservasi dan diukur. Namun definisi 

berbasis manufaktur ini kurang relevan untuk sector jasa. Oleh sebab itu, 

pemahaman mengenai kualitas kemudian diperluas menjadi fitness for use dan 

confermance to requirements. Kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat bagi pelanggan. Istilah nilai 

seringkali digunakan untuk mengacu pada kualitas relative suatu produk 

dikaitkan dengan harga produk bersangkutan”. 

 Menurut Kotler  (2010 : 83)  

“Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 



11 

 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau 

tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku 

produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan demi 

tercapainya kepuasan pada pelanggan itu sendiri”.  

Menurut Tjiptono (2011:59)  

kualitas pelayanan adalah “tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan” 

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda 

akan mengartikannya walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat 

pada elemen sebagai berikut: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

3. Kualiatas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Zeitham dan Parasuratman (2010) menyatakan bahwa service quality dapat 

didefinisikan sebagai:  

“Seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

pelayanan yang mereka terima/peroleh.”  

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). 

Dalam artikel mereka, Parasurama, Zeithaml, dan Bery yang dikutip dalam 

Tjiptono (2012:67) juga mengidentifikasi 10 dimensi pokok layanan:  

1. Realibilitas, mencakup dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja (performance) dan 

sifat terpercaya (dependability).  

2. Respinsivitas atau daya tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan para karyawan untuk 

membantu dan melayani para pelanggan dengan segera. 
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3. Kompetensi, yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar 

dapat melayani sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

4. Akses, meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui dan kemudahan kontak. 

5. Kesopanan, meliputi sikap santun, respek, atensi, dan keramahan para karyawan 

kontak. 

6. Komunikasi, artinya menyampaikan informasi kepada para pelanggan dalam Bahasa 

yang mudah mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan 

pelanggan. 

7. Kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. 

8. Keamanan, yaitu bebas dari bahaya, risiko, atau keragu – raguan. 

9.  Kemampuan memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami pelanggan dan 

kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, dan mengenal 

pelanggan regular. 

10. Bukti fisik, meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan bahan – bahan 

komunikasi perusahaan. 

 

Tabel 2.2 

Dimensi Kualitas Pelayanan 

Tjiptono Peneliti 

Bukti fisik Bukti fisik 

- Fasilitas 

- Kartu FLASH 

Daya tanggap Daya tanggap 

- Kemudahan dalam menggunakan 

paket 

- Kualitas pelayanan waktu 

Realibilitas  Reabilitas 

- Kemampuan dalam memenuhi 
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keinginan pelanggan 

- Jaringan selalu ada 

Keamanan  Keamanan 

- Data pribadi pelanggan aman 

- Penggunaan data tidak sembarangan 

Akses Akses 

- Memberikan informasi saluran untuk 

keluhan 

- Memberikan akses cepat di menu 

pilihan 

 

2.1.3  Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2009 : 4) 

“loyalitas pelanggan lebih mengarah pada perilaku dari sikap dan 

seseorang yang loyal akan memperlihatkan perilaku pembelian yang artikan 

sebagai suatu pola pembelian yang teratur dalam waktu yang lama yang 

dilakukan oleh unit-unit pembuat atau pengambil keputusan.” 

Menurut Ratih (2010 : 129)  

“loyalitas adalah komitmen bertahan secara mendalam untuk 

berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/ jassa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi usaha-

usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perusahaan 

perilaku”. 

Menurut Rangkuti (2009 : 60)  

“loyalitas adalah ukuran dari kesetiaan pelanggan terhadap suatu merek. 

Karena hal ini merupakan satu ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada 

sebuah merek. Apabila loyalitas merek meningkat, maka kerentanan kelompok 

pelanggan dari seragam competitor dapat dikurangi”. 
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Menurut Tjiptono (2012:56)  

 Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam 

pembelian jangka panjang. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan 

terhadap merek diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan 

keluhan. Sedangkan kepuasan pelanggan tersebut hadir dari seberapa besar 

kinerja perusahaan untuk menimbulkan kepuasan tersebut dengan 

meminimalkan keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka panjang yang 

dilakukan oleh pelanggan.  

 Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa persamaan dari definisi-definisi diatas yaitu (a) komitmen (b) konsisten (c) 

kesetiaan. 

 Menurut Tjiptono (2009 : 107) mengemukakan beberapa karateristik 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. Pelanggan tidak mudah beralih pada produk pesaing. 

Pelanggan tidak tertarik terhadap tawaran produk sejenis dari pesaing. 

 

Tabel 2.3 

Dimensi loyalitas pelanggan 

Tjiptono Peneliti 

Konsisten  Konsisten  

- Melakukan ulang pembelian paket data 

- Selalu memperpanjang masa aktif 
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Komitmen Komitmen 

- Memberitahukan produk ke orang lain 

- Tetap menggunakan produk yang sama 

Kesetiaan  Kesetiaan  

- Lama penggunaan  

- Tidak terpengaruh yang lain 

 

2.2 Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Antar Variabel 

 Hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Hubungan antara Kualitas Produk dan Loyalitas Pelanggan 

Kualitas produk memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dari hasil 

penelitian sebelumnya terbukti bahwa kualitas produk dan loyalitas pelanggan 

memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Semakin baik 

perusahaan memberikan produk yang berkualitas maka loyalitas pelanggan akan 

semakin baik juga.  

Penelitian sebelumnya terkait hal ini terangkum pada tabel berikut ini : 

b. Hubungan antara Kualitas Pelayanan dan Loyalitas Pelanggan 

Kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hasil dari 

penelitian sebelumnya, terbukti bahwa kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan 

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap loyalitas pelanggan. Semakin 

baik perusahaan memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan, semakin baik 

juga loyalitas pelanggan kepada perusahaan tersebut, dan akan semakin baik juga 

dampaknya terhadap peningkatan loyalitasnya. 
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Tabel 2.4 

Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Skripsi Hasil Penelitian 

Aditya Pratama 

(0209u085), 

Fakultas Bisnis 

dan Manajemen. 

Tanggal 23 

Februari 2013 

Pengaruh Kualitas Produk Dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Pengguna Kartu Indosat 

IM3 Di Bandung 

Kualitas produk dan 

kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh positif 

terhadap dampak 

penggunaan kartu Indosat 

IM3 di kota Bandung 

Taufik Akbar 

Fathurakhman 

Ranadipura 

(0210U176), 

Fakultas Bisnis 

dan Manajemen. 

Tanggal 21 

Februari 2013 

Pengaruh Kualitas Produk Dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Restoran Suhsi 

Boon Bandung 

Kualitas produk dan 

kualitas pelayanan 

ternyata memiliki dampak 

bagi loyalitas pelaanggan 

restoran sushi boon 

tersebut 

Panjie Kasizi 

(0209U383), 

Fakultas Bisnis 

dan Manajemen. 

Tanggal 21 

Februari 2013 

Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Provider Tri Di Bandung 

Kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan 

pelanggan bagi pengguna 

kartu provider Tri di 

Bandung. 

Hermawan 

Budi (2011), 

Institut Bisnis 

dan Informatika 

Indonesia 

Pengaruh Kualitas Produk Terhadap 

Kepuasan, Reputasi, Merek Dan 

Loyalitas Pelanggan Jamu Tolak 

Angin PT. Sido Muncul 

Kualitas produk memiliki 

pengaruh terhadap 

kepuasan, reputasi, merek 

dan loyalitas pelanggan 
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Iwan 

Kurniawan, 

Budi Sunaryo 

Santoso, Munas 

Bambang 

Dwiyanto 

(2007), 

Universitas 

Dipenogoro 

Analisis Faktor – Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat Beli Ulang 

Produk Serta Dampaknya Terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus 

Pada Produk Sakatonik Liver Di 

Kota Semarang) 

Faktor – faktor dari minta 

beli ulang produk 

memiliki dampak 

terhadap pengaruh 

loyalitas pelanggan 

Elisabeth 

Melysa Pongoh 

(2013), Sam 

Ratulangi 

Manado 

Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, 

Dan Harga Pengaruhnya Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Kartu AS 

Telkomsel Di Kota Manado 

Kualitas pelayanan, 

kualitas produk, dan harga 

memiliki pengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

Mohammad 

Muzahdi Akbar 

And Noorjahan 

Parvez (2009), 

University of 

Bangladeh 

Impact Of Service Quality, Trust, 

And Customer satisfaction On 

Customers On Customers Loyalty 

There is a impact of 

service quality and 

customer satisfaction on 

customer loyalty 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk paradigma penelitian sebagai 

jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran tersebut terdapat dua 

variabel independen (Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan) yang mempengaruhi 

variabel dependen( Loyalitas Pelanggan). 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pengaruh kualitas produk dan 

kualitas pelayanan terhadap implikasinya yaitu loyalitas pelanggan di Bandung 
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sehingga dengan adanya ke-tiga hal tersebut akan mendorong mahasiswa dalam 

menggunakan produk FLASH dari Telkomsel. 

Berbicara masalah kualitas produk, kualitas produk adalah keadaan produk 

yang didukung dengan kinerja yang sangat baik saat digunakan oleh pelanggannya. 

Pada saat pelanggan yang telah membeli suatu produk mendapat nilai yang sangat 

menguntungkan bagi diri mereka dikarenakan dari kualitas produk yang baik. 

Kualitas produk tentu saja sangat menentukan produk tersebut menentukan apakah 

produk itu bekerja dengan baik, dan tentu saja untuk menentukan apakah produk itu 

bisa bersaing dengan pesaing lain. 

Kualitas produk dari FLASH telkomsel ini sangat membuat pelanggan 

penggunanya sangat puas. Dari kecepatannya dalam mengakses, dan jangkauan sinyal 

yang dapat memasuki pelosok daerah ini juga membuat pelanggannya sangat puas. 

Untuk mahasiswa tentu saja paket ini sangat memuaskan diri mereka dalam 

penggunaannya. 

Berbicara kualitas pelayanan, tentu saja ini termasuk hal yang paling penting 

dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan dalam penjualan produk. Kualitas 

pelayanan dapat menjadi saranan bagi perusahaan dekat dengan pelanggannya. Bagi 

Telkomsel dengan produk FLASH nya, kualitas pelaynan disini dapat berperan untuk 

meningkatkan kinerjanya dengan mendapatkan keluhan bagi pengguna produk 

FLASH. 

Loyalitas pelanggan adalah lebih menunjukan kepada suatu perilaku, yang 

ditunjukan dengan melakukan pembelian paket secara berulang, merekomendasikan 

produk FLASH kepada teman datau kerabat untuk menggunakan FLASH. Dalam 

kaitannya dengan loyalitas, pelanggan yang loyal itu seperti pengguna yang tidak 

mengganti – ganti provider mereka, tetap menggunakan FLASH secara terus menerus 

dan memperpanjang masa aktif kartu tersebut. 

Terkait dengan hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran tersebut 

diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian seperti terlihat pada gambar berikut: 
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Gambar2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

a. Hipotesis : 

1. Kualitas produk dan kualitas pelayanan serta loyalitas pelanggan pada paket 

Telkomsel FLASH telah baik.  

2. Kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan pada paket Telkomsel FLASH di Bandung 

 

 

kualitas mencerminkan 

semua dimensi 

penawaran produk yang 

menghasilkan manfaat 

(benefits) bagi 

pelanggan. Kualitas suatu 

produk baik berupa 

barang atau jasa 

ditentukan melalui 

dimensi-dimensinya 

Tjiptono (2009:143) 

 

Loyalitas pelanggan adalah 

komitmen pelanggan terhadap 

suatu merek, toko atau 

pemasok berdasarkan sifat 

yang sangat positif dalam 

pembelian jangka panjang. 

(Tjiptono 2012:56) 

kualitas pelayanan 

adlaah “tingkat 

keunggulan yang 

diharapkan dan 

pengendalian atas 

tingkat keunggulan 

tersebut untuk 

memenuhi keinginan 

pelanggan Tjiptono 

(2011:59) 

Kualitas Produk (X1) 

- Kinerja 

- Keistimewaan 

- Keandalan 

- Kesesuaian 

- Daya Tahan 

- Estetika  

 

Kualitas Pelayanan 

(X2) 

- Bukti Fisik 

-  Daya 

Tanggap 

- Reabilitas 

- Keamanan 

- Akses  

 

Loyalitas Pelanggan 

(Y) 

- Konsistensi 

- Kesetiaan 
- Komitmen 

 


