
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan konsep kunci keberhasilan suatu bisnis dimana 

pemasaran dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan pemenuhan 

pelanggan untuk tercapainya, kepuasan memberi dampak positif bagi perusahaan, 

di era persaingan bisnis yang begitu canggih dewasa ini. 

Pengertian marketing oleh para ahli dikemukakan berbeda-beda dalam 

penyajian dan penekanannya, tetapi semua itu sebenarnya mempunyai pengertian 

yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa definisi 

mengenai pemasaran yang penulis kutip dari para ahli: 

Definisi formal menurut The American Marketing Association dalam 

Kotler dan Keller (2012:12) menyebutkan: 

”Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 

communicating, delivering, ang exchanging offerings that have value for 

customers, clients, partners, and societyat large”. 

Dari definisi di atas mengandung arti bahwa pemasaran adalah satu fungsi 

organisasi dan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan 

cara yang menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya. 

Pengertian pemasaran menurut Hermawan Kartajaya (2013:9) adalah 

sebagai berikut: 

“Marketing is a strategic business discipline that directs the process of 

creating, offering, and exchanging value from one initiator to its 

stakeholders”. 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2012:6) adalah: 

“Marketing is the process by which companies create value for customers 

and build strong customer relationship in order to capture value from 

customer in return”. 

 



 

 

 

 

 

 

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemasaran itu 

merupakan aktivitas menciptakan, mengkomunikasikan, menawarkan, dan 

melakukan pertukaran suatu kelompok atau individu untuk memenuhi kebutuhan 

yang diinginkan serta menciptakan nilai kepada para pelanggan dan mengelola 

hubungan dengan pelanggan yang akan memberikan manfaat yang baik untuk 

perusahaan. 

 

2.1.1   Pemasaran Jasa  

Konsep pemasaran memiliki orientasi kepada konsumen, sehingga semua 

strategi pemasaran harus disusun berdasarkan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Tanpa pemahaman mengenai perilaku konsumen, strategi pemasaran 

dengan menggunakan konsep pemasaran tidak akan dapat disusun, sehingga tidak 

akan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mencapai tujuan 

ekonomi perusahaan. Dalam prakteknya, konsep pemasaran mengalami 

perkembangan yang demikian pesat, seiring dengan semakin majunya teknologi, 

tingkat kehidupan masyarakat, dan lingkungan yang semakin dinamis.  

Pemasaran dapat dibagi menjadi dua bidang utama dari pemasaran barang 

(yang mencakup pemasaran barang-barang konsumen yang bergerak cepat dan 

barang-barang) dan pemasaran jasa. Perusahaan dalam bidang jasa atau pelayanan 

juga menerapkan konsep pemasaran yang disebut pemasaran jasa. Menurut 

Lovelock (2011:42) mengemukakan bahwa:   

“Services marketing typically refers to both business to consumer (B2C) 

and business to business (B2B) services, and includes marketing of 

services like telecommunications services, financial services, all types of 

hospitality services, car rental services, air travel, health care services 

and professional services. Services are economic activities offered by one 

party to another”. 

 

Pemasaran jasa biasanya mengacu pada kedua bisnis ke konsumen (B2C) 

dan bisnis ke bisnis (B2B) jasa, dan termasuk pemasaran layanan seperti layanan 

telekomunikasi, jasa keuangan, semua jenis layanan perhotelan, jasa penyewaan 

mobil, perjalanan udara, pelayanan kesehatan dan layanan profesional. Layanan 

adalah kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain.  



 

 

 

 

 

 

Menurut Zeithaml, Bitner dan Gremler (2013:355) bahwa pemasaran jasa 

adalah mengenai janji-janji, janji yang dibuat kepada pelanggan dan harus dijaga.  

Layanan adalah sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan lebih atau 

kurang berwujud alam yang biasanya, tetapi tidak harus, mengambil tempat di 

interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau 

barang dan atau sistem penyedia layanan, yang disediakan sebagai solusi untuk 

masalah pelanggan. 

Jasa (service) yang didefinisikan oleh Kotler dan Armstrong (2012:428) 

adalah sebagai berikut: 

”A service is any act of performance that one party can offer to another 

that essentially intangible and does not result in the ownership of anything 

its production may or may not be tied to physical product”.  

Demikian pula dengan Zeithaml dan Bitner (2013:3) yang 

mendefinisikan jasa sebagai berikut:  

“Service are include all economic activities whose output is not physical 

product or construction is generally consumed at the time it is produced 

and provides added value in forms (such as convinience, amusement, 

timeliness, comfort and health) that are essentially intangible concerns of 

its first purchaser” 

 Artinya jasa merupakan suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan 

produk dikonsumsi bersama dengan waktu produksi dan memberikan nilai 

tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai dan sehat) bersifat tidak 

berwujud.   

 

Menurut Kotler dan Keller (2012:39) klarifikasi jasa dibedakan menjadi 

lima kategori, yaitu:  

1. Hanya benda berwujud (a pure tangible goods), terdiri dari benda 

berwujud seperti sabun, pasta gigi dan lain-lain. Tidak ada produk 

pendamping untuk produk tersebut.  

2. Benda berwujud dengan layanan pendamping (a tangible goods with 

accompanying service), terdiri dari benda berwujud di damping oleh 

satu layanan lebih. Misalnya mobil dan computer, penjualan akan lebih 



 

 

 

 

 

 

tergantung pada kualitas dan tersedianya layanan pelanggan yang 

mendampingi.  

3. Hibrid (a hybrid), terdiri dari bagian yang sama antara produk dan jasa. 

Contoh orang-orang menjadi pelanggan restoran karena makanan dan 

layanannya.  

4. Layanan utama dengan sedikit produk dan layanan pendamping (a 

mayor service with accompanying minor goods and service), terdiri 

dari layanan utama dengan tambahan atau produk pendukung. Contoh: 

penumpang maskapai penerbangan membeli jasa transportasi. 

Perjalanan tersebut termasuk beberapa benda berwujud, misalnya 

makanan, minuman, tiket, dan majalah maskapai penerbangan. 

Layanan tersebut membutuhkan modal insentif untuk realisasinya, 

yakni pesawat terbang tetapi hal yang utama adalah layanan. 

5. Layanan murni (a pure service), hanya terdiri dari layanan. Contoh: 

jasa pengasuhan anak, terapi fisik pijat, dan lain-lain. Jasa ini banyak 

macamnya, mulai dari jasa tempat parkir sampai kepada armada 

angkutan udara, dari tukang becak sampai bis angkutan antar kota 

antar provinsi, dari mess sampai hotel bintang lima dan sebagainya.   

 

2.1.2    Bauran Pemasaran  

Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini ditujukan untuk 

memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau kosumen yang dipilih. Pada 

hakekatnya bauran pemasaran adalah mengelola unsur-unsur marketing mix 

supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan tujuan dapat 

menghasilkan dan menjual produk atau jasa yang dapat memberikan kepuasan 

pada pelanggan dan konsumen. 

Menurut Kotler dan Armstrong terjemahan Sabran (2012:51) bauran 

pemasaran adalah sebagai berikut: 

“Marketing-mix is the set of tactical marketing tools that the firm blends 

to produce the response it wants in the target market”. 



 

 

 

 

 

 

Artinya seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk 

mendapatkan respon dalam target pasar.  

Sedangkan menurut Saladin (2011:3) adalah: 

”Serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh 

perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. 

Rangkaian variabel atau unsur-unsur itu adalah unsur produk (product), 

unsur harga (price), unsur promosi (promotion), dan unsur tempat 

(place)”.  

Menurut Zeithaml, Bitner and Gremler (2013:24), konsep paling dasar 

dalam pemasaran adalah bauran pemasaran. Zeithaml, at al mengemukakan 

definisi bauran pemasaran sebagai  berikut:  

"Marketing mix defined as the elements an organizations controls that can 

be used to satisfy or communicate with customer. These elements appear 

as core decisions variables in any marketing text or marketing plan". 

 

Menurut Tjiptono (2014:31), ada empat unsur penting dalam bauran 

pemasaran dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Produk (product) 

Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan perusahaan kepada pasar 

untuk dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen atau 

pelanggannya. 

2. Harga (price) 

Harga merupakan suatu  satuan  moneter atau satuan lainnya yang 

ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau hak penggunaan suatu 

barang dan jasa. 

3. Distribusi (Place) 

Suatu kegiatan perusahaan untuk menempatkan produknya di pasar yang 

tepat dan pada waktu yang tepat juga. Masalah dalam place berkaitan 

dengan masalah pengeluaran produk, dari pihak yang menawarkannya 

sampai kepada pihak yang memintanya.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Promosi (promotion) 

Promosi dapat dipandang sebagai arus informasi yang dibuat untuk 

membujuk, memberitahukan dan mengingatkan seseorang atau organisasi 

untuk melakukan pertukaran dalam pemasaran. 

Berdasarkan uraian definisi di atas, semua pengertian bauran pemasaran 

akan berkaitan dengan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan 

dimana alat pemasaran yang dimaksud adalah 4P yakni produk, harga, saluran 

distribusi dan promosi. Zeithaml, Bitner dan Gremler dalam Huriyati 

(2013:25-26) mengemukakan bauran pemasaran jasa yang diperluas dengan 

penambahan unsur  non traditional marketing mix,  yaitu  people (orang),  

physical evidence (fasilitas fisik) dan  process  (proses), sehingga menjadi tujuh 

unsur (7P).  

5. Orang (People) 

 (2013:26) menjelaskan bahwa : People is all human actors who play a 

part in service delivery and thus influence the buyer‟s perceptions: 

namely, the firm‟s personnel, the customer, and other customers in the 

service environment. Berdasarkan pengertian people menurut Zeithaml et 

al. (2013:26) dapat diartikan bahwa orang adalah semua manusia yang 

berperan memainkan bagian dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi 

persepsi pembeli: yakni, personel perusahaan, pelanggan, dan pelanggan 

lain dalam lingkungan pelayanan. 

6. Bukti Fisik (Physical evidence) 

Physical Evidence atau bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa 

diciptakan dan langsung berinteraksi dengan konsumen. Zeithaml, Bitner 

dan Gremler (2013:26) : “The environment in which the service is  

delivered and where firm and costumer interact and any tangible 

component that facilitate performance or communication of the service”. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa physical evidence 

(bukti fisik) merupakan elemen substantif dalam konsep jasa. Oleh karena 

itu para pemasar jasa semestinya terlibat dalam proses desain, perencanaan 

dan pengawasan bukti fisik. Bagi pengelola jasa bank physical evidence 



 

 

 

 

 

 

(bukti fisik) sangat berpengaruh dalam pemasaran jasanya, sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang diharapkan oleh para calon nasabahnya.  

7. Proses (Process) 

Menurut Zeithaml dan Bitner (2013:27)  ”process is the actual 

procedures, mechanism, and flow of activities by which the service is 

delivered – the service delivery and operating system”. Berdasarkan 

pengertian process menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

proses adalah prosedur aktual, langkah-langkah yang diperlukan 

konsumen dalam mendapatkan produk. Proses mencerminkan bagaimana 

semua elemen bauran pemasaran dikoordinasikan untuk menjamin kualitas 

dan konsistensi jasa yang diberikan kepada konsumen. Proses pemasaran 

jasa meyakinkan kualiatas konsisten dan kemudahan mendapatkan jasa 

yang ditawarkan. Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting 

bagi konsumen jasa yang membutuhkan kontak yang tinggi. Nasabah 

sangat memperhatikan proses transaksi karena menyangkut sejumlah dana. 

Proses perbankan ketepatan dalam pelayanan, kecepatan dan kemudahan 

membuka rekening, menyetor dana, menarik dana, mengirim sejumlah 

dana dan menutup rekening, kecepatan menanggapi keluhan nasabah, serta 

kecepatan mengoreksi kesalahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa masing-masing 

dari tujuh unsur bauran pemasaran tersebut saling berhubungan dan tergantung 

satu sama lain dan mempunyai suatu bauran yang optimal sesuai dengan 

karakteristik segmennya. Penambahan unsur bauran pemasaran jasa dilakukan 

antara lain karena jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk, yaitu 

tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, beraneka ragam dan mudah lenyap.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2      Citra Merek (Brand Image) 

Sebelum membahas mengenai brand image, maka kita lihat pengertian 

mengenai brand terlebih dahulu. Brand atau yang lebih kita kenal dengan merek, 

merupakan suatu atribut yang sangat penting bagi suatu produk, hal ini 

dikarenakan brand atau merek memberikan suatu identitas tersendiri bagi suatu 

produk sehingga produk tersebut dapat dibedakan dengan produk-produk lainnya 

yang sejenis yang terdapat dipasaran. Pemberian merek secara tidak langsung 

memberikan suatu nilai tambah bagi produk itu sendiri.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:229), merek adalah:  

“Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi hal-hal 

tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa 

dari seseorang atau kelempok penjual dan untuk membedakannya dari 

produk pesaing”. 

  Sedangkan menurut Tjiptono (2014:104) definisi merek dapat diartikan 

sebagai berikut: 

“Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, desain, warna, gerak, atau 

kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan differensiasi terhadap produk pesaing”. 

Alma (2011:92) menyatakan: 

”Citra merupakan impresi, perasaan atau konsepsi yang ada pada publik 

mengenai perusahaan, mengenai suatu object, orang atau mengenai 

lembaga”. 

 Image atau citra mengandung sekumpulan persepsi atau konsep publik 

akan sebuah institusi, individu atau objek. Perusahaan yang sukses berpendapat 

bahwa image atau citra adalah hal yang lebih penting dalam menjual produk 

daripada fitur produk itu sendiri, dalam hal ini berarti pembentukan citra yang 

baik akan menghasilkan brand image yang baik juga. Brand image membantu 

pemasar dalam mengakumulasikan sekumpulan konsumen yang loyal dari suatu 

brand  tertentu agar tetap melakukan pembelian berulang. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa merek atau brand berfungsi untuk 

mengidentifikasi penjual atau perusahaan yang menghasilkan produk tertentu 



 

 

 

 

 

 

yang membedakannya dengan penjual atau perusahaan lainnya. Brand itu sendiri 

dapat berupa trademark, nama, logo, tema, atau gabungan dari keseluruhannya. 

Menurut penelitian Irma Nilasari (2000) mengungkapkan bahwa merek 

bukanlah hanya suatu identitas pembeda suatu produk dengan produk lainnya. 

Dalam suatu merek tercakup baik manfaat fungsional maupun manfaat emosional. 

Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

feature, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Bagi konsumen, merek adalah 

solusi yang ringkas dan tidak beresiko. Bagi produsen, merek berarti keberhasilan 

menempatkan posisi tertentu dalam benak pelanggan. 

 

2.2.1    Pengertian Citra Merek (Brand Image) 

Brand image merupakan hasil dari pandangan atau penilaian konsumen 

terhadap suatu merek, apakah itu baik ataupun buruk, hal ini berdasarkan 

pertimbangan atau seleksi dengan mebandingkan perbedaan yang terdapat pada 

beberapa merek, sehingga merek yang penawarannya sesuai dengan kebutuhan 

akan terpilih, maka konsumen akan memiliki penilaian yang lebih pada merek 

tersebut. Berikut adalah beberapa pengertian brand image dari beberapa pakar: 

Kotler dan Armstrong (2012:114) mengemukakan pengertian citra 

merek sebagai berikut: 

“The set of belief held about a particular brand is known as brand 

image”, yang artinya adalah sekumpulan keyakinan terhadap suatu merek 

disebut citra merek.  

Menurut Aaker yang dialihbahasakan oleh Ananda (2011:10): 

“Brand image is how customers and others perceive the brand”. Artinya 

sebuah kumpulan dari asosiasi, biasanya mengatur dalam beberapa cara 

yang berarti. 

Menurut Utami (2010:250): 

“Citra merek merupakan suatu nama atau symbol pembeda, seperti 

misalnya logo, yang mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan 

oleh penjual dan membedakan produk atau jasa itu dari atau dengan 

penawar pesaing”. 



 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan konsep-konsep di atas dapat dirumuskan bahwa brand image 

merupakan pemahaman konsumen mengenai merek secara keseluruhan, 

kepercayaan konsumen terhadap merek tertentu dan bagaimana konsumen 

memandangnya atau mempunyai persepsi tertentu pada suatu merek.  

Brand image dapat terbentuk sesuai identitas merek (brand identity) yang 

diharapkan oleh perusahaan, maka perusahaan harus mampu mengetahui unsur-

unsur yang membentuk suatu merek memiliki image yang baik. Ketika suatu 

brand image telah mampu untuk membangun karakter produk dan memberikan 

value proposition, kemudian menyampaikan karakter produk tersebut kepada 

konsumennya secara unik berarti merek tersebut telah memberikan suatu kekuatan 

emosional yang melebihi dari kekuatan rasional yang dimiliki oleh produk 

tersebut, hal ini akan membuat konsumen mengasosiasikan hal yang positif dalam 

pikirannya ketika mereka memikirkan merek tersebut.  

 

2.2.2    Tolak Ukur Brand Image 

Menurut Aaker yang dialihbahasakan oleh Ananda (2011:196), faktor-

faktor yang menjadi tolak ukur suatu brand image, adalah: 

1. Product attributes 

Sebuah brand dapat memunculkan sejumlah atribut produk tertentu dalam 

pikiran konsumen, yang mengingatkannya pada karekteristik brand tersebut. 

2. Consumer Benefits 

Sebuah brand harus bisa memberikan suatu value tersendiri bagi konsistennya 

yang akan dilihat oleh konsumen sebagai benefits yang diperolehnya ketika ia 

membeli atau mengkonsumsi produk tersebut.  Consumer benefits terdiri dari: 

a) Functional benefits 

Merupakan serangkaian benefits yang didapatkan karena produk dapat 

melaksanakan fungsi utamanya. 

b) Emotional benefits 

Merupakan serangkaian benefits yang didapatkan kerena produk dapat 

memberikan perasaan yang positif kepada konsumen. 



 

 

 

 

 

 

c) Self  Expressive Benefits 

Merupakan serangkaian benefits yang didapatkan ketika sebuah brand 

dianggap bisa mewakili ekspresi pribadi seseorang.  

d) Brand Personality 

Brand Personality dapat didefinisikan sebagai perangkat karakter personal 

yang akan diasosiasikan oleh konsumen terhadap sebuah brand tertentu. 

e) User Imagery 

User Imager dapat didefinisikan sebagai serangkaian karakteristik manusia 

yang diasosiasikan dengan ciri-ciri tipikal dari konsumen yang 

menggunakan atau mengkonsumsi brand ini.  

f) Organizational Associations 

Konsumen seringkali menghubungkan produk yang dibelinya dengan 

kredibilitas perusahaan yang membuatnya. Hal ini yang kemudian 

mempengaruhi persepsinya terhadap sebuah brand yang dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut.  

g) Brand Customer Relationship 

Sebuah brand harus bisa menciptakan hubungan dengan konsumennya. Hal 

ini dapat diukur dengan tujuh dimensi, yaitu: 

1. Behaviour interdependence, seperti: konsumen merasa sangat 

tergantung dengan suatu brand 

2. Personal commitment, seperti: konsumen merasa loyal dengan brand  

3. Love anf passion, seperti: konsumen akan merasa kecewa jika brand 

tidak dapat menemukan  ketika dia membutuhkannya. 

4. Nostalgic connection, yaitu mengingatkan konsumen akan sesuatu hal 

atau pengalaman di masa lalu. 

5. Self concept, yaitu mengingatkan konsumen tentang dirinya sendiri. 

6. Intimacy, yaitu konsumen merasa familiar dengan brand. 

7. Partner quality, yaitu konsumen merasa suatu brand dapat mengerti 

kebutuhan dan keinginannya. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2.3    Dimensi Citra Merek (Brand Image) 

Menurut Aaker yang dialihbahasakan oleh Ananda (2011:10), 

menyatakan bahwa brand adalah suatu banner yang dapat dipakai untuk 

memayungi semua produk yang menggunakannya. Terdapat empat hal pokok 

yang harus diperhatikan dari suatu brand, yaitu: 

1. Recognition 

Mencerminkan dikenalnya sebuah merek oleh konsumen berdasarkan past 

exposure. Recognition berarti konsumen mengingat akan adanya atau 

mengingat keberadaan dari merek tersebut. Recognition ini sejajar dengan 

brand awareness. Brand awareness diukur dari sejauh mana konsumen dapat 

mengingat suatu merek, tingkatannya dimulai dari brand unaware, brand 

recognition, brand recall, top of mind,dan dominant brand 

2. Reputation 

Reputation ini sejajar dengan perceived quality. Sehingga reputation 

merupakan status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena di mata 

konsumen merek atau brand memiliki suatu track record yang baik. 

3. Affinity 

Affinity adalah Emotional relationship yang timbul antara sebuah merek 

dengan konsumennya. Affinity sejajar dengan asosiasi positif yang membuat 

seorang konsumen menyukai suatu produk atau jasa, pada umumnya asosiasi 

positif merek (terutama yang membentuk brand image) menjadi pijakan 

konsumen dalam keputusan pembelian dan loyalitasnya pada merek tersebut  

4. Domain 

Domain menyangkut seberapa besar scope dari suatu produk yang mau 

menggunakan merek yang bersangkutan. Domain ini mempunyai hubungan 

yang erat dengan scale of scope. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:347), citra merek dapat dilihat dari:  

1. Keunggulan asosiasi merek, salah satu faktor pembentuk brand image adalah 

keunggulan produk, dimana produk tersebut unggul dalam persaingan.   

2. Kekuatan asosiasi merek, setiap merek yang berharga mempunyai jiwa, suatu 

kepribadian khusus adalah kewajiban mendasar bagi pemilik merek untuk 



 

 

 

 

 

 

dapat mengungkapkan, mensosialisasikan jiwa/ kepribadian tersebut dalam satu 

bentuk iklan, ataupun bentuk kegiatan promosi dan pemasaran lainnya. Hal 

itulah yang akan terus menerus menjadi penghubung antara produk/merek 

dengan konsumen. Dengan demikian merek tersebut akan cepat dikenal dan 

akan tetap terjaga ditengah-tengah maraknya persaingan. Membangun 

popularitas sebuah merek menjadi merek yang terkenal tidaklah mudah. 

Namun demikian, popularitas adalah salah satu kunci yang dapat membentuk 

brand image konsumen.  

3. Keunikan asosiasi merek, merupakan keunikan–keunikan yang di miliki oleh 

produk tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dimensi dan 

indikator dari citra merek yang digunakan adalah indikator citra merek dari Aaker 

yang dialihbahasakan oleh  Ananda (2011:10), yang meliputi: Recognition yaitu 

karakteristik produk suatu merek yang dikenali konsumen, reputation yaitu 

kekuatan merek yang dapat membangun status di benak konsumen, affinity yaitu 

kekuatan brand yang membentuk asosiasi positif yang membuat konsumen 

menyukai suatu produk dan domain adalah kemauan konsumen menggunakan 

merek. 

 

2.3       Pelayanan Konsumen (Customer Service) 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin sacara 

fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pengertian pelayanan menurut Kotler 

dan Keller (2012:83) adalah: 

“Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau 

tidak dikaitkan pada satu produk fisik sehingga pelayanan merupakan 

perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen sendiri”.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Pelanggan merupakan kunci keberhasilan dalam usaha perusahaan. 

Kegiatan pelayanan pelanggan (customer care) kepada pelanggan mempengaruhi 

hubungan dengan pelanggan dan kemudian penjualan. Layanan dan dukungan 

kepada pelanggan yang baik dapat meyakinkan pelanggan bahwa pelanggan akan 

mendapatkan nilai maksimum dari pembelinya. Sangat menyedihkan apabila 

seorang pelanggan yang telah mengeluarkan banyak uang karena membeli sebuah 

produk, hanya dapat memanfaatkan sedikit fasilitas atau potensi produk tersebut. 

Definisi pelayanan pelanggan diungkapkan oleh Zeithaml, and Gremler 

(2013:15), adalah terjadinya penyerahan, proses dan adanya performa atau 

kualitas yang dapat dirasakan oleh pengguna. Dilihat dari keuntungan pelayanan 

dan dukungan kepada pelanggan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

a. Perusahaan dapat memperoleh kepercayaan pelanggan  

Melalui pelayanan dan dukungan kepada pelanggan, mutu produk dapat 

pelanggan lihat dan pahami dengan benar.  

b. Pelanggan dapat memperoleh nilai maksimum dari produk  

Pelayanan dan dukungan kepada pelanggan yang baik dapat meyakinkan 

pelanggan bahwa nilai maksimum dari pembelian produk juga mereka 

peroleh. Pelanggan dapat memanfaatkan fasilitas atau potensi produk 

tersebut sesuai dengan kapabilitas yang telah diperkirakan oleh perusahaan 

kepada produk itu.  

c. Pelayanan dapat memberikan untung (laba) bagi perusahaan 

Pelayanan dan dukungan kepada pelanggan yang baik dalam beberapa 

kasus dapat memberikan keuntungan (laba) bagi perusahaan. Jumlah 

pendapatan dari bidang pelayanan pelanggan mungkin beberapa kali lipat 

dari harga jual dasar sehingga memberi keuntungan yang lebih besar.  

d. Perusahaan lebih memahami kebutuhan pelanggan.  

Ada juga keuntungan yang dimaksimalkan perusahaan jika melakukan 

pelayanan pelanggan karena perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan 

pelanggan. Kerjasama antara pelanggan dan perusahaan memungkinkan 

adanya masukan, kritik dan ide yang dapat diolah dan dikembangkan oleh 

perusahaan demipemenuhan kebutuhan pelanggan. 



 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup dari pelayanan terhadap pelanggan seperti yang dijabarkan 

Zeithaml and Gremler (2013:15), adalah:  

a. Pengetahuan tentang produk dan ketrampilan interpersonal dari karyawan 

yang langsung berhadapan dengan pelanggan.  

b. Tipe pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan dan persepsi mereka atas 

bagaimana sebuah perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terhadap 

kualitas.  

c. Struktur organisasi dari perusahaan yang bersangkutan yang menentukan 

efisiensi pelayanan yang diberikan mulai saat produk dibeli sampai pada 

tahap evaluasi pasca pembelian produk. 

Pelayanan pelanggan dan kepuasan merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan dimensi dari jasa layanan sesudah penjualan (after sales service). 

Tujuan utama servis setelah penjualan inipun pada awalnya adalah sebagai 

keharusan dalam mendukung produk tertentu. Produk tersebut biasanya yang 

memerlukan perawatan berkala. Namun kini setelah melihat manfaat dari 

penyediaan servis setelah penjualan, maka konsep melayani pelanggan menjadi 

semakin populer dan mengintegrasi dalam produk secara menyeluruh.  

Seperti telah disinggung diatas bahwa bagian yang paling nyata dari 

perkembangan pelayanan pelanggan ini lebih ke wilayah servis atau layanan. 

Karena karakteristik intangible dari servis bahwa aspek pelayanan pelanggan akan 

meningkatkan dampak dari servis itu sendiri. Sebagian besar perkembangan 

aktivitas pelayanan pelanggan selalu dihubungkan dengan perbaikan kualitas. 

Manifestasi dari situasi ini sering diwujudkan melalui program-program promosi 

untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan.   

Pelayanan pelanggan dan kepuasan pelanggan harus melampaui seluruh 

aspek yang ada dalam pemasaran. Baik itu dalam pasar industri, pasar konsumen 

maupun industri lainnya. Walau bagaimanapun, wilayah pemasaran iklan (service 

marketing) yang kebanyakan kemajuan dan perhatiannya diberikan kepada 

pelayanan pelanggan dan kepuasan pelanggan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3.1   Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Kualitas pelayanan bukan hal yang baru dalam pemasaran jasa,  dimana 

kualitas pelayanan digunakan oleh praktisi-praktisi pemasaran di dalam aktivitas 

menarik pelanggan baru dengan memberikan pelayanan yang unggul atau makna 

baru pada pelayanan yang sudah ada. 

Parasuraman yang dikutip Tjiptono (2014:70) mengemukakan kualitas 

pelayanan: 

“Kualitas pelayanan merupakan ukuran penilaian menyeluruh atas tingkat 

suatu pelayanan yang baik, kualitas pelayanan (service quality) sebagai 

hasil persepsi dari perbandingan antara harapan konsumen dengan kinerja 

aktual pelayanan”.  

Menurut Zeithaml dan Gremler dalam Huriyati (2013:25-26) 

mengemukakan bahwa: 

”Sebagai penilaian konsumen atas keunggulan atau keistimewaan suatu 

produk atau layanan secara menyeluruh”. 

     Basu Swastha (2011:19), menyatakan kualitas pelayanan : 

“Kualitas pelayanan sebagai perbandingan antara layanan yang diharapkan 

konsumen dengan layanan yang diterimanya, dengan kata lain ada dua 

faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan yaitu expected service 

(layanan yang diharapkan) dan perceived service (layanan yang diterima)”.  

 

Definisi pelayanan pelanggan diungkapkan oleh Zeithaml dan Bitner 

dalam Alma (2011:15), adalah: 

“Terjadinya penyerahan, proses dan adanya performa atau kualitas yang 

dapat dirasakan oleh pengguna”.  

Dilihat dari keuntungan pelayanan dan dukungan kepada pelanggan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

a. Perusahaan dapat memperoleh kepercayaan pelanggan. Melalui 

pelayanan dan dukungan kepada pelanggan, mutu produk dapat 

pelanggan lihat dan pahami dengan benar.  

b. Pelanggan dapat memperoleh nilai maksimum dari produk. Pelayanan 

dan dukungan kepada penumpang yang baik dapat meyakinkan 

pelanggan bahwa nilai maksimum dari pembelian produk juga mereka 

peroleh.  



 

 

 

 

 

 

c. Pelayanan dapat memberikan untung (laba) bagi perusahaan. Pelayanan 

dan dukungan kepada penumpang yang baik dalam beberapa kasus 

dapat memberikan keuntungan (laba) bagi perusahaan. Jumlah 

pendapatan dari bidang pelayanan pelanngan mungkin beberapa kali 

lipat dari harga jual dasar sehingga memberi keuntungan yang lebih 

besar.  

d. Perusahaan lebih memahami kebutuhan pelanggan. Ada juga 

keuntungan yang dimaksimalkan perusahaan jika melakukan pelayanan 

pelanggan karena perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan 

pelanngan. Kerjasama antara pelanngan dan perusahaan memungkinkan 

adanya masukan, kritik dan ide yang dapat diolah dan dikembangkan 

oleh perusahaan demi pemenuhan kebutuhan pelanggan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa baik tidaknya 

kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyediaan jasa dalam memenuhi 

harapan konsumennya secara konsisten.Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang 

baik adalah berdasarkan sudut pandang atau persepsi penumpang itu sendiri, 

penumpanglah yang mengkonsumsi dan menerima jasa perusahaan, sehingga 

merekalah yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap pelayanan yaitu:  

1. Faktor fisik  

Faktor fisik melibatkan panca indera. Setiap kali kita memanfaatkan  

service, kita memperkuat juga persepsi akan kualitas dan kapasitas  service 

dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. 

2. Faktor psikologis  

Faktor yang melibatkan daya ingat, pengetahuan produk, kepercayaan dan 

nilai yang ditangkap konsumen.  

3. Citra (Image)  

Bagaimana mempromosikan perusahaan yang secara natural 

mempengaruhi persepsi konsumen. Image dibangun melalui  brand dan 

menyebar melalui proses komunikasi pemasaran.  



 

 

 

 

 

 

 Tjiptono (2014:88) mengemukakan bahwa faktor-faktor untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yaitu: 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan  

Setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik 

kepada pelanggannya, untuk itu dibutuhkan identifikasi determinasi utama 

kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan.  

2. Mengelola harapan konsumen  

Perusahaan jangan menjadikan apa yang tidak bisa diberikan tetapi berikan 

lebih dari yang dijanjikan karena semakin banyak janji yang diberikan 

maka semakin besar pula harapan pelanggan yang pada akhirnya tidak 

dapat terpenuhi harapannya oleh perusahaan.  

3. Mengelola bukti kualitas pelayanan  

Pengelola bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena jasa merupakan 

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena jasa merupakan 

kinerja dan tidak dapat dirasakan maka pelanggan cenderung 

memperhatikan fakta bukti langsung sebagai bukti kualitas. 

4. Mendidik konsumen tentang pelayanan 

Upaya mendidik konsumen yaitu perusahaan mendidik pelanggangnya 

untuk melakukan sendiri pelayanan, cara menggunakan jasa, mengetahui 

kapan menggunakan suatu jasa.  

 

Menurut Zulganef, Rachim, dan Pardede (2011) dalam penelitian Swaid 

dan Wigand (2012) menyatakan bahwa persepsi kualitas pelayanan yang 

dirasakan meningkatkan nilai yang pada gilirannya mempengaruhi loyalitas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.3.2   Dimensi Kualitas Pelayanan  

   Menurut Parasuraman yang dikutip Tjiptono (2014:70), di dalam 

mengevaluasi kualitas pelayanan perusahaan yang dapat digunakan sebagai 

kerangka perencanaan strategi dan analisis, adapun dimensi-dimensi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Tangibles (Bukti Fisik), meliputi fasilitas fisik, peralatan dan perlengkapan 

yang digunakan, penampilan karyawan, sarana komunikasi, kebersihan, 

kerapihan dan kenyamanan. 

2. Emphaty (Empati), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi yang tulus dan berupaya memahami 

keinginan konsumen. 

3. Reliability (Keandalan), yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan yang 

disajikan dengan segera, akurat dan sebagainya. 

4. Responsiveness (Daya Tanggap), yaitu kemampuan karwayan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap, 

kesigapan karyawan, kecepatan karyawan dalam memberikan pelayanan, 

kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, penanganan keluhan 

konsumen dan sebagainya. 

5. Assurance (Jaminan), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, 

keterampilan dalam memberikan informasi, keramahan para karyawan 

perusahaan. 

Hampir serupa dengan yang diutarakan oleh Tjiptono, Saladin (2011:91) 

menyatakan 10 faktor dalam service quality: 

1. Kesiapan sarana jasa . 

2. Komunikasi harus baik.  

3. Karyawan harus terampil. 

4. Hubungan baik dengan konsumen. 

5. Karyawan harus berorientasi pada konsumen. 

6. Harus nyata. 

7. Cepat tanggap. 

8. Keamanan konsumen terjaga. 



 

 

 

 

 

 

9. Harus bisa dilihat. 

10. Memahami keinginan konsumen. 

Umtuk keperluan penelitian ini, maka pengukuran terhadap kualitas 

pelayanan ini akan digunakan kelima dimensi kualitas pelayanan yang 

dikemukakan oleh Parasuraman. Karena dimensi yang dikembangkan merupakan 

dimensi yang paling populer dan banyak digunakan bagi penelitian kualitas 

pelayanan.  

 

2.4       Loyalitas Pelanggan 

Memiliki pelanggan yang loyal adalah salah satu tujuan akhir dari 

perusahaan karena loyalitas dapat menjamin kelanggengan hidup perusahaan 

dalam jangka panjang. Secara harfiah loyal berarti setia dan loyalitas diartikan 

sebagai suatu kesetiaan. Kesetiaan ini sesuatu yang timbul tanpa adanya paksaan 

tapi timbul dari kesadaran sendiri.  

Menurut Lovelock (2011:133) pengertian loyalitas adalah: 

“Loyalitas merupakan istilah kuno yang secara tradisional telah digunakan 

untuk melakukan kesetiaan dan pengabdian antusias kepada negara, cita-cita 

atau individu. Sedangkan loyalitas pelanggan adalah keputusan pelanggan 

untuk secara sukarela terus berlangganan dengan perusahaan tertentu dalam 

jangka waktu yang lama”. 

Definisi loyalitas yang dikemukakan oleh Griffin yang dikutip oleh 

Huriyati (2011:129) yaitu: 

“Loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan 

keputusan untuk melakukan pembelian secara terus-menerus terhadap 

barang atau jasa suatu perusahaan yang dipilih.” 

Menurut Sheth & Mittal yang dikutip oleh Tjiptono (2014:387)  adalah: 

“Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, 

toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin 

dalam pembelian ulang yang konsisten.” 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas tentang loyalitas pelanggan dapat 

disimpulkan, keputusan pelanggan untuk melakukan pembelian secara terus-

menerus terhadap barang atau jasa ke suatu perusahaan yang dipilih.  

 



 

 

 

 

 

 

2.4.1   Loyalitas dan Siklus Pembelian 

 Menurut Griffin yang dikutip oleh Huriyati (2011:18) pembeli pertama 

kali akan bergerak melalui 5 langkah yaitu: 

1. Kesadaran 

Langkah pertama menuju loyalitas dimulai dengan kesadaran pelanggan akan 

disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan diartikan sebagai komitmen pelanggan 

untuk bertahan dalam berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang 

produk/jasa yang dipilihnya secara tetap. Pada tahap inilah perusahaan mulai 

membentuk “pangsa pikiran” yang dibutuhkan untuk memposisikan kedalam 

pikiran calon pelanggan bahwa produk atau jasa lebih unggul dari pesaing. 

Kesadaran dapat timbul dengan bebagai cara antara lain iklan konvensional 

(radio, tv, surat kabar, bilboard) mail, komunikasi dari mulut ke  mulut serta 

kegiatan pemasaran seperti in store diplay.  

2. Pembelian awal 

Pembelian pertama kali merupakan langkah penting dalam memelihara 

loyalitas. Baik itu dilakukan secara online ataupun offline, pembelian pertama 

kali merupakan pembelian percobaan. Perusahaan dapat menambahkan kesan 

positif atau negatif kepada pelanggan dengan produk atau jasa yang diberikan. 

Setelah pembelian pertama ini dilakukan, perusahaan berkesempatan untuk 

mulai menumbuhkan pelanggan yang loyal. 

3. Evaluasi Pasca Pembelian 

Setelah pembelian dilakukan, pelanggan secara sadar atau tidak sadar akan 

mengevaluasi transaksi. Bila pembeli merasa puas atau ketidakpuasannya tidak 

terlalu mengecewakan sampai dapat dijadikan dasar pertimbangan beralih ke 

pesaing. 

4. Keputusan Membeli Kembali 

Komitmen untuk membeli kembali merupakan sikap yang paling penting bagi 

loyalitas. Keputusan membeli kembali seringkali merupakan langkah 

selanjutnya yang terjadi secara alamiah bila pelanggan telah memiliki ikatan 

emosional yang kuat dengan produk tertentu. Sayangnya tidak setiap 

perusahaan menawarkan produk yang menciptakan ikatan emosional. Cara 



 

 

 

 

 

 

lainnya untuk memotivasi pelanggan supaya membeli kembali adalah 

menanamkan gagasan ke pikiran pelanggan bawa beralih ke pesaing akan 

membuang waktu, uang, atau menghambat kinerja pelanggan. 

5. Pembelian Kembali 

Langkah akhir dalam siklus pembelian adalah pembelian yang aktual Untuk 

dapat dianggap benar-benar loyal, pelanggan harus terus membeli kembali dari 

perusahaan yang sama, mengulangi lagkah ketiga sampai ke lima (lingkaran 

pembelian kembali) berkali-kali. Hambatan terhadap peralihan dapat 

mendukung pelanggan utnuk membeli kembali dari perusahaan yang sama, 

kapan saja item itu dibutuhkan. Jenis pelanggan ini adalah pelanggan yang 

harus didekati, dilayani, dan dipertahankan. 

Setiap kali pelanggan membeli, ia bergerak melalui siklus pembelian. 

Pembeli pertama kali akan bergerak melalui lima langkah: pertama, menyadari 

produk, dan kedua, melakukan pembelian awal. Kemudian, pembeli bergerak 

melalui dua tahap pembentukan sikap, yang satu disebut evaluasi pasca-pembelian 

dan yang lainnya disebut keputusan membeli kembali. Bila keputusan membeli 

kembali telah disetujui, langkah kelima, pembelian kembali, akan mengikuti. 

Urutan dari pembelian, evaluasi pasca pembelian, dan keputusan membeli 

kembali, dengan demikian membentuk lingkaran pembelian kembali yang 

berulang beberapa kali atau beberapa ratus kali, selama terjalin hubungan antara 

pelanggan dengan perusahaan dan produk serta jasanya. 

 

2.4.2   Jenis–jenis Loyalitas 

Jenis-jenis loyalitas pelanggan menurut Tjiptono (2014:393) terdiri dari 

empat jenis, yaitu: 

1. Tanpa Kesetiaan (no loyalty) 

Untuk berbagai alasan yang berbeda ada pelanggan yang tidak 

mengembangkan suatu kesetiaan terhadap produk atau jasa tertentu. Tingkat 

keterikatan (attachment) dengan repeat patronage yang rendah menunjukan 

absennya suatu kestiaan. Pada dasarnya suatu usaha harus menghindari 



 

 

 

 

 

 

kelompok no loyalty ini untuk dijadikan target pasar karena mereka tidak 

pernah akan menjadi pelanggan yang setia. 

2. Kesetiaan Lemah (Spurious loyalty) 

Suatu tingkat keterikatan (attachment) yang rendah dengan pembelian ulang 

yang tinggi akan mewujudkan suatu inertis loyalty. Pelanggan yang memiliki 

sifat ini biasanya membeli berdasarkan kebiasaan. Dasar yang digunakan untuk 

pembelian produk atau jasa biasanya karena sudah terbiasanya memakainya 

atau karena faktor kemudahan situasional. Kesetiaan semacam ini biasanya 

banyak terjadi terhadap produk atau jasa yang sering dipakai. Tetapi mungkin 

saja mengubah kelompok pelanggan inertis loyalty menjadi kelompok 

pelanggan dengan kesetiaan lebih tinggi bila secara aktif mendekatkan diri 

dengan pelanggan tersebut akan produk atau jasa yang ditawarkan kepadanya 

dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh para pesaing, misalnya dengan 

meningkatkan keramahan dan fasilitas pengiriman bagi pelanggan.  

3. Kesetiaan Tersembunyi (latent loyalty) 

Suatu keterikatan (attachment) yang relatif tinggi yang disertai dengan 

pembelian ulang yang rendah menggambarkan suatu laten loyalty dari 

pelanggan. Bagi pelanggan yang memiliki sikap laten loyalty pembelian ulang 

lebih banyak dipengaruhi faktor situasional dari pada faktor sikapnya, sebagai 

contoh, seorang wanita yang sangat menyukai masakan jepang maka wanita 

tersebut hanya sesekali saja mengunjungi restoran jepang di dekat rumahnya 

dan lebih sering pergi ke restoran yang masakannya dapat dinikmati oleh 

teman – temannya tersebut. 

4. Loyalitas (loyalty) 

Merupakan jenis kesetiaan yang terjadi bilamana suatu tingkat keterikatan yang 

tinggi berjalan selaras dengan aktifitas pembelian kembali. Kesetiaan jenis 

inilah yang sangat diharapkan dalam setiap usaha. Pada tingkat preference 

tinggi maka orang-orang akan bangga bilamana menemukan dan menggunakan 

produk atau jasa tersebut dan dengan senang hati membagi pengetahuan dan 

pengalaman mereka kepada teman dan keluarga mereka (word of 

communication). 



 

 

 

 

 

 

2.4.3 Indikator Loyalitas  

Pelanggan yang loyal merupakan asset penting bagi perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, sebagaimana diungkap oleh 

Griffin yang dikutip oleh Huriyati (2011:130), karakteristik pelanggan yang 

loyal adalah: 

1. Melakukan pembelian secara teratur (Repetition) 

2. Membeli diluar lini produk atau jasa (Refferal) 

3. Mereferensikan produk perusahaan kepada orang lain (Refers other) 

4. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing (Retention) 

Keith dalam Samboro, dkk (2010:5), indikator dari loyalitas yang kuat 

adalah: 

1. Say positive things, adalah mengatakan hal yang positif tentang produk yang 

telah dikonsumsi.  

2. Recommend friend, adalah merekomendasikan produk yang telah dikonsumsi 

kepada teman.  

3. Continue purchasing, adalah pembelian yang dilakukan secara terus menerus 

terhadap produk yang telah dikonsumsi. 

Menurut Susanty dan Adisaputra (2011:151), loyalitas pelanggan dapat 

dilihat dari indikator sebagai berikut:  

1. Pelanggan yang merekomendasikan produk ke lingkungan sekitar  

2. Tetap memakai produk 

3. Menyukai  merek tersebut  

4. Produk dijadikan pilihan pertama 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini indikator dari 

loyalitas pelanggan yang digunakan didasarkan pada pendapat dari Griffin yang 

dikutip oleh Huriyati (2011:130), yaitu: Melakukan pembelian secara teratur, 

membeli diluar lini produk atau jasa, mereferensikan produk perusahaan kepada 

orang lain dan menunjukan kekebalan dari daya tarik produk/jasa sejenis dari 

pesaing. 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.5       Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan yang bekaitan dengan 

pengaruh citra merek dan kualitas pelayanan jasa terhadap loyalitas nasabah 

seperti telihat pada Tabel 2.1  

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu  

No Nama Judul Hasil Penelitian 

1 Wilda Alfiani, 

Putu Nina 

Madiawati,  

Pengaruh Brand Image 

dan Service Quality 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada 

Pengguna Jasa 

Pengiriman Paket Pt. Pos 

Indonesia (Persero). 

Sumber: 

(file:///C:/Users/7%20Ul

timate/Downloads/15.04.

1991_jurnal_eproc.pdf : 

2013) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara parsial Brand Image terhadap 

Loyalitas berpengaruh signifikan. Service 

Quality terhadap Loyalitas berpengaruh 

signifikan. Serta secara simultan Brand 

Image dan Service Quality berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan 

pada pengguna jasa pengiriman paket PT. 

Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat 

Bandung. 

2 Zera Harahap, 

Agus Supandi 

Soegoto, Jopie 

J. Rotinsulu 

Citra Merek, Ekuitas 

Merek, WIdan Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Konsumen 

Pada Produk Indomie 

Dikecamatan 

Malalayang 1 Barat 

Manado. 

Sumber: 

(Jurnal EMBA 859 

Vol.2 No.2 : Juni 2014) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara simultan citra merek, ekuitas merek, 

dan kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Secara parsial citra merek, dan ekuitas 

merek berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen dan kualitas pelayanan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. Kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh yang lemah terhadap 

loyalitas konsumen, maka sebaiknya dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk., membuka 

konter-konter khusus yang menjual 

indomie melalui program promosi 

perusahaan dengan tujuan untuk 

file:///C:/Users/7%20Ultimate/Downloads/15.04.1991_jurnal_eproc.pdf
file:///C:/Users/7%20Ultimate/Downloads/15.04.1991_jurnal_eproc.pdf
file:///C:/Users/7%20Ultimate/Downloads/15.04.1991_jurnal_eproc.pdf


 

 

 

 

 

 

meningkatkan interaksi langsung dengan 

para konsumen, dan manajemen sebaiknya 

meningkatkan kualitas pelayanan dengan 

senantiasa melakukan perencanaan 

pemasaran perusahaan. 

3 Conny 

Sondakh 

Kualitas Layanan, Citra 

Merek Dan Pengaruhnya 

Terhadap Kepuasan 

Nasabah Dan Loyalitas 

Nasabah Tabungan 

(Studi Pada Nasabah 

Taplus BNI Cabang 

Manado). 

Sumber: 

(Jurnal Riset Bisnis dan 

Manajemen Vol.3 ,No.1, 

2014:19-32) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kepuasan 

nasabah secara parsial. Variabel citra 

merek berpengaruh tidak signifikan 

terhadap variabel kepuasan nasabah secara 

parsial sementara variabel kepuasan 

nasabah berpengaruh signifikan terhadap 

variabel loyalitas nasabah. 

4 Dian Dwi 

Rachmawati 

Pengaruh Kualitas 

Layanan Dan Brand 

Image Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Di 

Coffe Corner. 

Sumber: 

(skripsi 2012) 

Kualitas Layanan berpengaruh terhadap 

Brand Image, hal ini berarti semakin baik 

kualitas layanan yang diberikan Coffe 

Corner maka akan menimbulkan brand 

image yang lebih baik lagi. Kualitas 

Layanan berpengaruh terhadap Loyalitas, 

hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

layanan yang baik akan meningkatkan 

loyalitas pelanggan. Brand Image 

berpengaruh terhadap Loyalitas, hal ini 

berarti brand image yang bagus akan 

meningkatkan loyalitas pelanggan. 

5 Teguh 

Meiyanto 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Dan 

Kepuasan Nasabah 

Terhadap Loyalitas 

Nasabah. 

Sumber: 

(Studi Pada Nasabah 

Bank Syariah Cabang 

Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh 

variabel kualitas pelayanan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

loyalitas nasabah, secara signifikan 

kualitas pelayanan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah dan variabel 

kepuasan nasabah mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap loyalitas nasabah, 



 

 

 

 

 

 

Surakarta: 2012) maka secara signifikan kepuasan nasabah 

berpengaruh positif terhadap loyalitas 

nasabah. 

 

2.6      Kerangka Pemikiran  

Banyaknya jasa perbankan yang menawarkan varians produk ayau jasa 

yang sama membuat persaingan semakin ketat. Suatu kewajaran jika perusahaan 

yang berada pada masa hyper competition seperti saat ini menyiapkan berbagai 

kegiatan untuk mempertahankan diri agar tetap dapat eksis di pasar. Sehingga 

setiap perusahaan melakukan kegiatan pemasarannya dengan sangat serius agar 

dapat memenangkan persaing tersebut.  

Salah satu faktor kunci yang menjadi perhatian pelaku usaha jasa 

perbankan adalah mempertahankan image dari jasa yang bersangkutan serta 

meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini perlu dilakukan mengingat nasabah 

bank saat ini sangat peka terhadap jasa bank yang banyak beredar di pasaran.  

2.6.1    Pengaruh Brand Image (Citra Merek) Terhadap Loyalitas 

Citra merek yang kuat juga merupakan suatu pembeda yang jelas, bernilai 

dan berkesinambungan menjadi ujung tombak bagi daya saing perusahaan serta 

sangat membantu dalam strategi pemasaran. Aaker yang dialihbahasakan oleh 

Aris Ananda (2011:10), menyatakan bahwa brand adalah suatu banner yang 

dapat dipakai untuk memayungi semua produk yang menggunakannya. Indikator 

citra merek meliputi: recognition, yaitu karakteristik produk suatu merek yang 

dikenali konsumen, reputation (kekuatan merek yang dapat membangun status di 

benak konsumen), affinity (kekuatan brand yang membentuk asosiasi positif yang 

membuat konsumen menyukai suatu produk), domain (kemauan konsumen 

menggunakan merek). 

Hubungan antara citra merek dengan loyalitas pelanggan/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.  

Hubungan antara citra merek dengan loyalitas konsumen diungkapkan 

oleh Dewi, dkk (2012:25), menyebutkan bahwa: “merek yang kuat akan 

membangun loyalitas dan loyalitas akan mendorong binis terulang kembali”. 

Susanty dan Adisaputra (2011:149), menyatakan bahwa: “citra merek yang baik 

akan menjadi lebih dipilih dan konsumen akan loyal terhadap merek tersebut”. 

2.6.2    Pengaruh Service Quality (Kualitas Pelayanan) Terhadap Loyalitas  

Kualitas suatu bentuk pelayanan atau produk bukan ditetapkan oleh suatu 

institusi atau pemberi jasa, akan tetapi ditentukan oleh penilaian atau persepsi 

pemakai atau pelanggan itu sendiri. Definisi kualitas pelayanan berpusat pada 

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Menurut Tjiptono (2014:59) kualitas jasa sebagai ukuran seberapa bagus 

tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Berdasarkan definisi ini, kualitas jasa bisa diwujudkan melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan.  

Menurut Huriyati (2011:140), kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan 

sangat berhubungan dengan orientasi hasil (outcomes) merupakan fokus 

pembahasan dalam teori maupun praktek pemasaran. Kualitas pelayanan, 

customer statisfaction dan affective commitment akan berdampak secara langsung 

terhadap loyalitas konsumen atau pelangan. Kualitas pelayanan yang positif atau 

bagus akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang tercermin complaint 

behavior yang makin kecil maupun affective commitment maupun contineous 

commitment yang memuaskan. Terciptanya tingkat kepuasan pelanggan yang 

optimal maka mendorong terciptanya loyalitas di benak pelanggan yang merasa 

puas tadi. 

 Berdasarkan keseluruhan kerangka pemikiran di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa citra merek dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 



 

 

 

 

 

 

loyalitas konsumen, dengan demikian dapat dirumuskan kerangka penelitian 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 
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Gambar 2.2 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

Brand Image (X1) 

 

1. Recognition 

2. Reputation 

3. Affinity 

4. Domain 

 

Aaker (2011:10) 

 

Loyalitas (Y) 

1. Repetition 

2. Referral 

3. Refers Other 

4. Retention 

Ratih Huriyati 

(2011:130) 
Service Quality (X2) 

1. Tangibles 

2. Empathy 

3. Reliability 

4. Responsiveness 

5. Assurance 

Tjiptono (2014:70)  
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2.7 Hipotesis  

  Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat di ketahui hipotesis 

penelitian. Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang masih perlu diuji 

kebenarannya. 

Hipotesis 1 : Brand Image berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. 

Hipotesis 2 : Service Quality berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. 

Hipotesis 3 :Brand Image dan Service Quality berpengaruh terhadap 

loyalitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


