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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Pemasaran

2.1.1 Pengertian Manajemen Pemasaran

Aktifitas pemasaran dalam dunia bisnis sering kali diartikan sebagai aktifitas

menawarkan produk atau menjual produk, tetapi bila dilihat lebih lanjut makna dari

pemasaran atau manajemen pemasaran merupakan kegiatan yang dirancang untuk

menciptakan dan mempertahankan pertukaran yang memberikan manfaat atau

keuntungan melalui suatu analisis, perencanaan, implementasi dan pengendalian

program yang terencana untuk mencapai target organisasi tersebut.

Adapun definisi manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller (2011:5)

definisi manajemen pemasaran diuraikan sebagai berikut:

“Manajemen pemasaran adalah sebagai seni dan ilmu untuk memilih pasar

sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan

menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang

unggul.”

Sedangkan menurut Dharmesta (2010:7) definisi manajemen pemasaran

diuraikan sebagai berikut :

“Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran

dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi

dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut serta menentukan

harga, mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk memberitahu,

mendorong serta melayani pasar.”
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Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan manajemen pemasaran

adalah melakukan rangkaian proses untuk menciptakan suatu nilai guna membantu

pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Kegiatan pemasaran itu dilakukan

melalui serangkaian proses perencanaan, pengarahan, pengendalian, dan penetapan

harga, pemetaan distribusi, serta kegiatan promosi.

2.1.2 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai kesuksesan sebuah

perusahaan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberikan kepuasan

kepada konsumen  bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen.

Dengan demikian , maka segala aktifitas perusahaan, harusnya diarahkan untuk dapat

menciptakan loyalitas:

Menurut Kotler dan Keller (2012:27) dalam pengertian pemasaran adalah

sebagai berikut :

“Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan ingin menciptakan,

dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas menukarkan produk dan

jasa yang bernilai dengan orang lain ”

Menurut Mas’ud Machfoedz (dalam Riyanti Jabir, 2010:140)

mengemukakan bahwa :

“Pemasaran adalah suatu proses yang diterapkan perusahaan untuk memenuhi

kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menyediakan produk (barang dan

jasa). Konsumen tertentu yang merupakan sasaran upaya pemasaran disebut

pasar sasaran”
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Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan kegiatan

sosial dan manajerial dimana individu atau kelompok, menawarkan, mempertukarkan

dan menciptakan barang atau jasa dengan nilai lain kepada konsumen untuk mencapai

target sasaran dan tujuan organisasi atau perusahaan.

2.1.3 Bauran Pemasaran

Menurut Setiawan (2011) sebagai berikut :

“Bauran pemasaran (marketing mix) sebagai suatu perangkat variabel-variabel

pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan

tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran.”

Bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat elemen yang disebut

“empat P” yaitu produk, harga, tempat dan promosi. Keempat elemen tersebut saling

berhubungan satu sama lainnya dan dapat dikombinasikan sesuai dengan lingkungan,

baik di dalam maupun di luar perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Untuk

lebih jelasnya, penulis akan membahas secara singkat mengenai ke empat elemen

bauran pemasaran tersebut, menurut Kotler dan Amstrong (2008:62) yang dialih

bahasakan oleh Sabran sebagai berikut :

1. Produk

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada

pasar sasaran. Produk yang ditawarkan dapat dalam beberapa model, fitur dan

pilihan lainnya. Pemberian harga tersebut dimaksudkan untuk

menyesesuaikan harga dengan situasi persaingan yang ada dan membawa

produk tersebut agar sejalan dengan persepsi pembeli tentang nilai suatu

produk.
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2.Tempat

Tempat atau distribusi meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk

tersedia bagi pelanggan sasaran. Tempat ini meliputi kegiatan perusahaan

pendistribusian produk, untuk menyalurkan produk ke konsumen yang

potensial untuk melakukan pembelian.

3.Promosi

Promosi adalah aktivitas menyampaikan manfaat produk dan membujuk

pelanggan membelinya. Promosi dilakukan dengan tujuan untuk

memberitahukan pelanggan tentang perusahaan dan produk-produknya.

4.Harga

Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk

memperoleh produk. Harga yang diberikan berupa harga eceran, harga diskon

dan harga lainnya. Pemberian harga tersebut dimaksudkan untuk

menyesuaikan harga dengan situasi persaingan yang ada dan membawa

produk tersebut agar sejalan dengan persepsi pembeli tentang nilai suatu

produk.

Bauran pemasaran memiliki peranan penting baik bagi penjual maupun

pelanggan. Dari sudut pandang penjual, alat pemasaran ini berfungsi untuk

menerapkan nilai-nilai penting yang perlu ditonjolkan dalam menawarkan produk

kepada pelanggan untuk membujuk mereka membeli produk tersebut. Dari sudut

pandang pembeli alat pemasaran ini dirancang untuk memberikan keuntungan bagi

konsumen.

Elemen-elemen bauran pemasaran untuk produk jasa perlu ditambahkan

dengan people, physical evidence dan process. Menurut Zeithaml dan Bitner yang

dikutip oleh Ratih Hurriyati (2008:62) yaitu sebagai berikut:
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1. People (Orang)

Orang adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli.

2. Physical evidence (Bukti Fisik)

Bukti fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi

keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang

ditawarkan, unsur-unsur yang termasuk dalam bukti fisik, dalam hal ini

bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, barang-barang lainnya

yang disatukan dengan service yang diberikan.

3. Process (Proses)

Proses adalah semua prosedur actual, mekanisme dan aliran aktifitas yang

digunakan untuk menyampaikan atau menyajikan jasa.

2.2 Pengertian Jasa

Terkadang jasa cukup sulit untuk dibedakan secara khusus dengan barang. Hal

ini dikarenakan pembelian suatu barang biasanya disertai jasa-jasa tertentu dan juga

sebaliknya dengan pembelian jasa yang melibatkan barang-barang tertentu untuk

melengkapinya. Untuk memahami lebih lanjut tentang jasa maka perlu dibahas

pengertian karakteristik dan klasifikasi jasa. Ada beberapa definisi jasa yang

dikemukakan oleh beberapa ahli.

Diantaranya adalah menurut Menurut Kotler dan Keller (2012:214)

mengungkapkan pengertian jasa (service) yaitu:

“Any act or performance that one party can offer another that is essensially

intangible and does not result in the ownership of anything. It’s production may

or not be tied to a physical product.”

Kotler mendefinisikan jasa adalah setiap aktivitas, manfaat atau performance

yang ditawarkan kepada satu pihak kepada pihak lain yang bersifat intangible dan
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tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun dimana dalam produksinya

dapat terikat maupun tidak dengan produk fisik.

Menurut Kotler dan Keller (2008) dalam Tri Ratnasari dan Mastuti

(2011:3) :

“Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu

pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan

kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau

tidak.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas terlihat perbedaan yang cukup jelas antara

produk yang berupa jasa dengan produk yang berupa barang. Jasa merupakan

serangkaian tindakan atau aktivitas yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak

lain yang pada dasarnya tidak berwujud, dapat memberikan nilai tambahan tanpa

menyebabkan perubahan kepemilikan walaupun dalam produksinya, jasa dapat

melibatkan produk fisik untuk mendukungnya.

2.2.1 Karakteristik Jasa

Karakteristik jasa merupakan sifat dari jasa yang ditawarkan oleh suati pihak

kepada pihak lain yang bertujuan untuk membedakan dengan produk/barang.

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:223) menerangkan empat karakteristik jasa

sebagai berikut:

1. Tidak Berwujud

Jasa bersifat abstrak dan tidak berwujud. Tidak seperti halnya produk fisik,

jasa tidak dapat di lihat, di rasa, di raba, di dengar, di cium sebelum jasa itu

dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, maka para calon pembeli

akan mencari tanda atau bukti dari mutu jasa.
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2. Tidak Dapat Dipisahkan

Jasa umumnya di produksi dan di konsumsi pada waktu yang bersamaan

dengan partisipasi konsumen di dalamnya.

3. Bervariasi

Jasa bersifat nonstandard dan sangat variabel. Berbeda dengan kualitas produk

fisik yang sudah terstandard, kualitas pelayanan jasa bergantung pada siapa

penyedianya, kapan, di mana dan bagaimana jasa itu diberikan. Oleh karena

itu jasa sangat bervariasi dan berbeda satu dengan yang lainnya.

4. Tidak Dapat Disimpan

Jasa tidak dapat disimpan dalam bentuk persediaan. Nilai jasa hanya ada pada

saat jasa tersebut di produksi dan langsung diterima oleh sipenerimanya.

Karakteristik seperti ini berbeda dengan barang berwujud yang dapat di

produksi terlebih dahulu, di simpan dan dipergunakan lain waktu.

Jadi berdasarkan pendapat menurut ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa sifat atau karakteristik utama dari jasa adalah tidak dapat dilihat, dirasa,

diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli, kemudian jasa juga tidak dapat

disimpan, dan jasa memiliki banyak variasi bentuk, kualitas serta jenis tergantung

pada siapa jasa tersebut dijual, hal ini disebabkan oleh kebutuhan konsumen jasa yang

berbeda-beda, sehingga jasa yang dijual disesuaikan dengan permintaan

konsumennya.

2.2.2 Klasifikasi Jasa

Industri jasa sangat beragam, sehingga tidak mudah untuk menyamakan cara

pemasarannya. Klasifikasi jasa dapat membantu memahami batasan-batasan dari

industri jasa dan memanfaatkan pengalaman industri jasa lainnya yang mempunyai

masalah dan karakteristik yang sama untuk diterapkan pada suatu bisnis jasa.
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Menurut Gronroos (dalam Ratih Hurriyati 2005:33), jasa dapat

diklasifikasikan berdasarkan:

1) Jenis jasa (type of service)

2) Jasa profesional (professional services)

3) Jasa lainnya (other services)

4) Jenis pelanggan (type of cuctomer)

5) Individu (individuals), dan

6) Organisasi (organization).

Di lain pihak, Kotler (dalam Ratih Hurriyati 2005:33) mengklasifikasikan

jasa berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Pertama, jasa dibedakan menjadi jasa

yang berbasis manusia (people based) atau jasa yang berbasis peralatan (equipment

based). Jasa berbasis peralatan dapat dibedakan lagi menjadi jasa yang dilakukan

mesin otomatis atau dimonitor oleh operator terlatih atau kurang terlatih. Jasa

berbasis manusia dibedakan lagi menjadi jasa yang dilakukan oleh pekerja terlatih,

kurang terlatih atau profesional. Kedua, Kotler juga mengemukakan bahwa tidak

semua jasa memerlukan kehadiran klien (client’s presence) dalam menjalankan

kegiatannya. Ketiga, jasa dapat dibedakan menjadi jasa untuk kebutuhan pribadi atau

jasa untuk kebutuhan bisnis. Akhirnya, jasa juga dapat dibedakan berdasarkan

tujuannya (profit atau non profit) dan dalam kepemilikan (private atau public).

Menurut Adrian Payne (dalam Ratih Hurriyati 2005:33), klasifikasi jasa

dapat dikelompokan berdasarkan pembagian sebagai berikut:

a) Type of service (macam jasa)

b) Type of seller (macam penjual)

c) Type of purchaser (macam pembeli)

d) Demand characteristics (karakteristik permintaan)

e) Degree of intangibility (tingkat ketidaknyataan)

f) Buying motives (alasan pembelian)
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g) Equipment based versus people based (berdasar manusia atau berdasar

peralatan)

h) Amount of customer contact (banyaknya interaksi dengan pelanggan)

i) Seervice delivery requirements (syarat-syarat penyerahan jasa)

j) Degree of customization (tingkat fleksibilitas jasa)

k) Degree of labour intensity (tingkat intensitas pekerja atau padat karya)

2.3 Kualitas Jasa

2.3.1 Pengertian Kualitas Jasa

Definisi kualitas jasa menurut Tjiptono (2011:59) yaitu:

“Kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan

pelanggan.”

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, menurut Zeithaml, Bitner &

Gremler (2009:111) menyebutkan lima dimensi kualitas jasa yang harus dipenuhi,

terdiri atas “Realibility, Responsiveness, Assurance, Empathy, Tangibles.”

1. Tangibles (Berwujud)

Yaitu penampilan fisik layanan perusahaan, seperti penampilan fasilitas fisik,

peralatan, personel, kebersihan, dan lain-lain.

2. Realibility (Keandalan)

Kemampuan sebuah perusahaan untuk memberikan jasa yang dijanjikan

dengan tepat dan terpercaya.

3. Responsiveness (Cepat tanggap)

Yaitu daya tanggap sebuah perusahaan dalam memberikan layanan kepada

pelanggan dan memberikan jasa dengan sigap dan cepat dalam melayani

transaksi dan penanganan keluhan konsumen.
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4. Assurance ( Jaminan)

Yaitu kemampuan perusahaan memberi jaminan pelayanan yang merupakan

pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.

5. Empathy (Empati)

Yaitu kemudahan komunikasi, informasi dan kemampuan perusahaan

memahami keinginan pelanggan.

Dimensi kualitas jasa yang dijelaskan diatas bias saja tidak tersampaikan

dengan baik dan mengalami kegagalan penyampaian jasa antara perusahaan dan

pelanggan, karena adanya perbedaan persepsi mereka tentang suatu pelayanan. Lima

kesenjangan (gap) yang menimbulkan adanya perbedaan persepsi tentang kualitas

jasa adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan persepsi manajemen

Yaitu adanya perbedaan antara penilaian pelayanan menurut pengguna jasa

dan persepsi manajemen mengenai harapan konsumen pengguna jasa.

Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya orientasi penelitian pemasaran,

pemanfaatan yang tidak memadai atas penemuan penelitian, kurangnya

interaksi antara pihak manajemen dengan pelanggan, komunikasi dari bawah

ke atas yang kurang memadai, serta terlalu banyaknya tingkatan manajemen.

2. Kesenjangan spesifikasi kualitas

Yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen mengenai harapan pengguna

jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan terjadi antara lain karena tidak

memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, persepsi mengenai

ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi tugas, dan tidak adanya

penyusunan tujuan.
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3. Kesenjangan penyampaian jasa

Yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa.

Kesenjangan ini merupakan ketidaksesuaian kinerja pelayanan karena

karyawan tidak mampu atau tidak memiliki keinginan untuk menyampaikan

jasa menurut tingkat pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan.

4. Kesenjangan komunikasi pemasaran

Yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Gap

dalam pelayanan yang dirasakan, adalah perbedaan persepsi antara jasa yang

dirasakan dan diharapkan oleh penerima jasa. Jika keduanya terbukti sama,

maka perusahaan akan memperoleh citra dan dampak positif. Namun bila

yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kesenjangan ini akan

menimbulkan permasalahan.

5. Kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan

Jika persepsi dan ekspektasi pelanggan mengenai kualitas pelayanan terbukti

sama dan bahkan persepsi lebih baik dari ekpektasi maka perusahaan akan

mendapt citra dan dampak positif. Sebaliknya, bila kualitas pelayanan yang

diterima lebih rendah dari yang diharapkan maka kesenjangan ini akan

menimbulkan permasalahan bagi perusahaan.
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Gambar 2.1

Model Gap Kualitas Pelayanan

(Sumber: Parasuraman dalam Lopiyoadi, 2009)
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2.3.2 Pengertian Kualitas dan Kualitas Jasa

Kualitas adalah suatu atribut produk dari suatu usaha baik barang maupun

jasa, yang mampu mempengaruhi pengalaman pelanggan.

Menurut Goetsh dan Davis (1994) yang dikutip oleh Fandy Tjiptono

(2006;51) yang di maksud kualitas adalah :

“Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected

service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai

dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan.

Kualitas atau mutu produk perlu mendapat perhatian besar dari manajer, sebab

kualitas mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan bersaing dan tingkat

keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kualitas yang rendah akan menempatkan

perusahaan pada posisi yang kurang menguntungkan. Apabila pelanggan merasa

kualitas dari suatu produk tidak memuaskan, maka kemungkinan besar ia tidak akan

menggunakan produk atau jasa perusahaan lagi. Sebuah perusahaan jasa dapat

memenangkan persaingan dengan menyampaikan secara konsisten layanan yang

berkualitas tinggi dibandingkan para pesaing dan yang lebih tinggi dari pada harapan

atau keinginan pelanggan.

Menurut Tjiptono (2011:59) Kualitas jasa yaitu:

“Kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan

pelanggan.”
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2.3.3 Prinsip-Prinsip Kualitas Jasa

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif

bagi perusahaan jasa untuk menyempurnakan kualitas, perusahaan bersangkutan

harus mampu mengimplementasikan enam prisnsip utama yang berlaku baik bagi

perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Keenam prinsip tersebut sangat

bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk

melakukan penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung oleh

pemasok, karyawan dan pelanggan.

Adapun keenam prinsip tersebut menurut Wolkins yang dikutip oleh Tjiptono

& Chandra dalam bukunya Service, Quality & Satisfaction (2007:137) adalah:

1. Kepemipinan

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari

manajemen pucak. Manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan

organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya

kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas hanya

akan berdampak kecil.

2. Pendidikan

Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajemen puncak sampai karyawan

operasional, wajib mendapatkan pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek

yang perlu mendapat penekanan dalam pendidikan tersebut antara lain konsep

kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi kualitas.

3. Perencanaan Strategik

Proses perencanaan strategik harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas

yang digunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visi dan

misinya.

4. Review

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manjemen

untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini menggambarkan
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mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus menerus terhadap upaya

mewujudkan sasaran-sasaran kualitas.

5. Komunikasi

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi, baik dengan karyawan,

pelanggan maupun stakeholder lainnya (seperti pemasok, pemegang saham,

pemerintah, masyarakat sekitar dan lain-lain).

6. Total Human Reward

Reward (penghargaan) dan recognition (pengakuan) merupakan aspek krusial

dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan berprestasi perlu diberi

imbalan dan prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi,

semangat kerja, rasa bangga dan rasa memiliki (sense of belonging) setiap

anggota organisasi dapat meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada

peningkatan produktivitas dan profabilitas bagi perusahaan, serta kepuasan

dan loyalitas pelanggan.

2.3.4 Indikator Kualitas Jasa

Menurut Kotler (2012:284) mengungkapkan terdapat lima faktor dominan

atau penentu kualitas pelayanan jasa, kelima faktor dominan tersebut diantaranya

yaitu:

1. Bukti fisik (Tangible)

Berupa penampilan fisik, peralatan dan berbagai komunikasi yang baik.

2. Empati (Empathy)

Kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan perhatian

secara pribadi kepada pelanggan. Misalnya karyawan harus mencoba

menempatkan diri sebagai pelanggan. Jika pelanggan mengeluh maka harus

dicari solusi segera, agar selalu terjaga hubungan harmonis, dengan

menujukkan rasa peduli yang tulus. Dengan cara perhatian yang diberikan

para pegawai dalam melayani dan memberikan tanggapan atau keluhan para

konsumen.
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3. Cepat Tanggap (Responsiveness)

Kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan

memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan

konsumen. Dengan cara keinginan para pegawai dalam membantu dan

memberikan pelayanan dengan tanggap, kemampuan memberikan pelayanan

dengan cepat dan benar, kesigapan para pegawai untuk ramah pada setiap

konsumen.

4. Keandalan (Reliability)

Kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan,

terpercaya dan akurat serta konsisten. Contoh dalam hal ini antara lain,

kemampuan pegawai dan memberikan pelayanan yang terbaik, kemampuan

pegawai dalam menangani kebutuhan konsumen dengan cepat dan benar,

kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai

dengan harapan konsumen.

5. Kepastian (Assurance)

Berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan

kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada konsumen.

Contoh dalam hal ini antara lain, pengetahuan dan keterampilan pegawai

dalam menjalankan tugasnya, pegawai dapat diandalkan, pegawai dapat

memberikan kepercayaan kepada konsumen, pegawai memiliki keahlian

teknis yang baik.

2.4 Loyalitas Konsumen

2.4.1 Pengertian Loyalitas Konsumen

Perilaku setelah pembelian sebuah produk ditentukan oleh kepuasan atau

ketidakpuasan akan sebuah produk sebagai akhir dari proses penjualan. Bagaimana

perilaku konsumen dalam melakukan pembelian ulang, bagaimana sikap konsumen
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dalam mengekspresikan produk yang dipakainya dan perilaku lain yang

menggambarkan reaksi konsumen 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.

Adapun pengertian loyalitas yang didefinisikan oleh Tjiptono (2011:76)

yaitu:

“Loyalitas adalah cerminan komitmen psikologis terhadap merek tertentu,

sedangkan perilaku ulang semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu

yang sama secara berulang kali (bisa dikarenakan merek yang tersedia, merek

termurah dan sebagainya.”

Griffin (2007:16) menyatakan bahwa loyalitas dapat didefinisikan sebagai

berikut:

“Loyality is defined as non random purchase expressed over time by some decision

making unit.”

Griffin mendefinisikan loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari

unit-unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus menerus

terhadap barang atau jasa suatu perusahaan. Kuncinya adalah nonrandom, artinya

seorang pelanggan memiliki prasangka spesifik mengenai apa yang di beli dan dari

siapa dengan kata lain pembeliannya bukan peristiwa acak. Selain itu, loyalitas

menujukkan tindakan pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali. Dan yang

terakhir, unit pengambilan keputusan untuk membeli mungkin lebih dari satu orang,

dimana keputusan pembelian dapat menujukkan kompromi yang dilakukan

seseorang dalam unit dan dapat menjelaskan mengapa seseorang terkadang tidak

loyal pada produk atau jasa yang disukainya.

Perusahaan saat ini selalu berusaha untuk mempertahankan pelanggannya.

Perusahaan sadar bahwa biaya untuk menarik satu pelanggan baru bisa lima kali dari
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biaya mempertahankan pelanggan yang sudah ada (Kotler, 2005:55). Pemasaran

ofensif biasanya lebih mahal dari defensif, karena lebih banyak usaha dan biaya

untuk mendorong pelanggan yang puas supaya meninggalkan pemasoknya sekarang.

Perusahaan saat ini perlu lebih memperhatikan tingkat keahlian dan pelanggan

mengambil langkah untuk menguranginya. Terdapat empat langkah dalam hal ini

(Kotler, 2005:54) yaitu: Pertama, perusahaan perlu menetapkan dan mengukur

tingkat bertahannya pelanggan. Kedua, perusahaan harus membedakan berbagai

penyebab hilangnya pelanggan dan menentukan penyebab mana yang bisa dikelola

lebih baik. Ketiga, perusahaan harus memperkirakan kehilangan keuntungan dari

pelanggan yang hilang secara tidak perlu. Keempat, perusahaan perlu

memperhitungkan biaya untuk mengurangi tingkat kehilangan pelanggan.

Menurut Schnaars (dalam Tjiptono, 2008:24), pada dasarnya tujuan dari

suatu bisnis adalah untuk menciptakan para pelanggan yang merasa puas.

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya

hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan

dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan

membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth).

2.4.2 Jenis Loyalitas

Jenis-jenis loyalitas pelanggan menurut Griffin (2002:22) terdiri dari empat

jenis, yaitu:

1. Tidak ada kesetiaan

Tingkat keterkaitan (attchment) dengan repeat patrionage yang rendah

menujukkan absensinya suatu kesetiaan. Pada dasarnya suatu usaha harus

menghindari kelompok tidak loyal ini untuk dijadikan target pasar karena

mereka tidak akan pernah menjadi pelanggan yang setia.
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2. Kesetiaan yang tidak aktif

Suatu tingkat keterkaitan yang rendah dengan pembelian ulang yang tinggi

angka mewujudkan suatu inertia loyalty. Dasar yang digunakan untuk

pembelian produk atau jasa biasanya karena sudah terbiasa memakainya atau

karena faktor kemudahan situasional.

3. Kesetiaan tersembunyi

Suatu keterikatan yang relatif tinggi yang disertai dengan tingkat pembelian

yang rendah menggambarkan laten loyalty dari pelanggan. Bagi pelanggan

yang memiliki sikap laten loyalty pembelian ulang banyak dipengaruhi oleh

faktor situasional daripada faktor sikapnya.

4. Kesetiaan premium

Jenis kesetiaan yang terjadi bilamana suatu tingkat keterikatan yang tinggi

berjalan selaras dengan aktivitas pembelian kembali. Kesetiaan jenis inilah

yang sangat diharapkan dari setiap pelanggan dalam setiap usaha. Pada

tingkat persentase yang tinggi, maka orang-orang akan bangga bilamana

menemukan dan menggunakan produk atau jasa tersebut dan dengan senang

hati membagi pengetahuan dari pengalaman mereka kepada teman atau

keluarga mereka.

Menurut Griffin (2007:11) loyalitas pelanggan dapat menghasilkan pula

beberapa keuntungan bagi perusahaan, yaitu:

1. Mengurangi biaya pemasaran (biaya pengambil alihan pelanggan lebih tinggi

daripada mempertahankan pelanggan).

2. Mengurangi biaya transaksi (seperti negoisasi kontrak dan proses order)

3. Costumer turnover menjadi berkurang (lebih sedikit pelanggan hilang yang

harus digantikan)
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4. Keberhasilan cross-selling menjadi meningkat, menyebabkan pangsa

pelanggan yang lebih besar

5. Pemberitahuan mulut ke mulut (word of mouth) menjadi lebih positif

6. Biaya kegagalan menjadi menurun (pengurangan pengerjaan ulang, klaim

garansi, dsb)

Selain dari itu, loyalitas memiliki dampak pada profitabilitas lebih jauh dari

sekedar penghematan biaya. Ketika pemakaian meningkat, maka meningkat pula

margin labanya. Laba akan tumbuh dengan lancar jika pelanggan semakin setia pada

perusahaan.

Untuk mewujudkan loyalitas yang diinginkan, kita harus memahami proses

yang harus dilalui seseorang menjadi pelanggan yang loyal. Proses ini melalui

beberapa tahapan dimana dalam setiap prosesnya membutuhkan penekanan dan

perhatian yang berbeda untuk masing-masing harapan.

2.4.3 Tahapan Loyalitas

Menurut Griffin yang dikutip oleh Hurriyati (2008:140) membagi tahapan

loyalitas pelanggan menjadi 7 tahapan, yaitu:

1. Suspect

Sekelompok orang yang mungkin atau diyakini akan membeli produk/jasa

yang dihasilkan.

2. Prospect

Sekelompok  orang yang tertarik atau membutuhkan perusahaan kita dan

memiliki kemampuan membeli barang/jasa yang dihasilkan perusahaan,

tetapi belum melakukan pembelian.
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3. Disqualified prospect

Prospek yang telah mengetahui keberadaan barang/jasa dari perusahaan anda,

tetapi tidak mempunyai kebutuhan dan kemampuan membeli barang/jasa

tersebut.

4. First time customers

Orang yang telah melakukan satu kali pembelian barang/jasa yang

perusahaan anda hasilkan, tetapi belum tentu loyal terhadap perusahaan.

5. Repeat customers

Orang yang telah melakukan pembelian ulang (dua kali atau lebih) dari

perusahaan anda dalam kesempatan berbeda.

6. Clients

Orang yang membeli semua barang/jasa yang dihasilkan perusahaan anda

secara teratur. Hubungan dengan jenis konsumen ini kuat dan berlangsung

lama.

7. Advocates

Klien yang secara aktif mendukung perusahaan anda, melakukan pembelian

barang/jasa yang perusahaan anda hasilkan secara teratur dan

merekomendasikannya pada orang lain.
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Gambar 2.2

Piramida Loyalitas

2.4.4 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Konsumen

Swastha dan Handoko (dalam Joko Riyadi 2004: 83) menyebutkan lima

faktor utama yang mempengaruhi loyalitas konsumen, sebagai berikut :

1. Kualitas Produk, kualitas produk yang baik secara langsung akan

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dan bila hal tersebut berlangsung

secara terus-menerus akan mengakibatkan konsumen yang selalu setia

membeli atau menggunakan produk tersebut dan disebut loyalitas konsumen.

2. Kualitas Pelayanan, selain kualitas produk ada hal lain yang mempengaruhi

loyalitas konsumen yaitu kualitas pelayanan.

3. Emosional, emosional di sini lebih diartikan sebagai keyakinan penjual itu

sendiri agar lebih maju dalam usahanya. Keyakinan tersebut nantinya akan

mendatangkan ide-ide yang dapat meningkatkan usahanya.

4. Harga, sudah pasti orang menginginkan barang yang bagus dengan harga

yang lebih murah atau bersaing. Jadi harga di sini lebih diartikan sebagai

Advocates

Client

Repeat Customers

First Time Customers

Disqualified Prospect

Prospect

Suspect
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akibat,atau dengan kata lain harga 15 yang tinggi adalah akibat dari kualitas

produk tersebut yang bagus, atau harga yang tinggi sebagi akibat dari kualitas

pelayanan yang bagus.

5. Biaya, orang berpikir bahwa perusahaan yang berani mengeluarkan biaya

yang banyak dalam sebuah promosi atau produksi pasti produk yang akan

dihasilkan akan bagus dan berkualitas, sehingga konsumen lebih loyal

terhadap produk tersebut.

Lupiyoadi (2001 :158) mengemukakan bahwa dalam meningkatkan kepuasan

konsumen atau loyalitas konsumen ada lima factor yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Kualitas Produk Konsumen akan merasa puas jika membeli dan

menggunakan produk tersebut dan kualitasnya baik. Terdapat enam elemen

dalam kualitas produk yaitu : performance, durability, feature, reliability,

consistency dan desaign.

2. Harga Bagi konsumen yang sensitive harga yang lebih murah adalah

sumber kepuasan terpenting, karena mereka akan mendapatkan value for

money yang tinggi. Komponen ini sangat penting bagi beberapa perusahaan

yang ingin menciptakan kepuasan konsumen.

3. Service Quality Komponen ini terdiri dari tiga hal yaitu sistem, teknologi

dan manusia. Factor manusia memegang kontribusi terbesar 70% sehingga

tidak mengherankan kepuasan konsumen tidak dapat diikuti.

4. Emotional Factor Komponen ini berlaku untuk konsumen dengan gaya

hidup seperti : mobil, pakaian, kosmetik dan sebaginya. Rasa bengga, symbol

sukses dan rasa percaya diri, bagian orang penting dan sebagainya adalah

contoh-contoh emotional value yang mendasari kepuasan konsumen.
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5. Biaya dan Kemudahan Mendapatkan Produk Pelanggan akan merasa puas

jika biaya dan produk yang diperoleh relative mudah, nyaman dan efisien

dalam mendapatkan produk dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen (Jill Griffin: 20-24)

adalah sebagai berikut :

1. Keterikatan (attachment) Keterikatan yang dirasakan pelanggan terhadap

produk atau jasa dibentuk oleh dua dimensi: tingkat referensi (seberapa besar

keyakinan pelanggan terhadap produk atau jasa tertentu) dan tingkat

diferensiasi produk yang dipersepsikan (seberapa signifikan pelanggan

membedakan produk atau jasa tertentu dari alternative-alternatif lain).

Keterikatan (attachment) adalah paling tinggi bila pelanggan mempunyai

preferensi yang kuat akan produk atau jasa tertentu dan dapat secara jelas

membedakannya dari produk – produk pesaing.

2. Pembelian Berulang Empat jenis loyalitas yang berbeda muncul bila

keterkaitan rendah dan tinggi diklasifikasi-silang dengan pola pembelian

ulang yang rendah dan tinggi.

a) Tanpa Loyalitas Untuk berbagai alasan, beberapa pelanggan tidak

mengembangkan loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu.

Tantangannya adalah menghindari membidik sebanyak mungkin orang-

orang seperti itu dan lebih memilih pelanggan yang loyalitasnya dapat

dikembangkan.

b) Loyalitas yang lemah Keterkaitan yang rendah digabung dengan

pembelian berulang yang tinggi menghasilkan loyalitas yang lemah (inertia

loyalty). Pelanggan ini membeli karena kebiasaan. Loyalitas jenis ini

paling umum terjadi pada produk atau jasa yang sering dibeli.
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c) Loyalitas Tersembunyi Tingkat preferensi yang relative tinggi digabung

dengan tingkat pembelian berulang yang rendah menunjukkan loyalitas

tersembunyi (latent loyalty). Bila pelanggan memiliki loyalitas

tersembunyi, pengaruh situasi dan bukan pengaruh sikap yang menentukan

pembelian berulang.

d) Loyalitas Premium Jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, terjadi

bila ada tingkat keterkaitan yang tinggi dan tingkat pembelian berulang

yang juga tinggi. Ini merupakan jenis loyalitas yang paling disukai untuk

semua pelanggan disetiap perusahaan.

Dalam memaparkan penelitian ini untuk lebih lengkapnya menggunakan

beberapa dimensi, diantaranya:

1. Melakukan pembelian secara berulang-ulang

2. Merekomendasikan produk/jasa tersebut kepada orang lain

3. Menolak produk yang ditawarkan pesaing

2.4.5 Indikator Loyalitas Konsumen

Pelanggan yang dianggap loyal akan berlangganan atau melakukan

pembelian ulang selama jangka waktu tertentu. Pelanggan yang loyal sangat berarti

bagi badan usaha karena biaya untuk mendapatkan pelanggan baru lebih mahal

daripada memelihara pelanggan lama (Peter dan Olson, 2002:45).

Menurut Mardalis, 2005:34 loyalitas dapat diukur berdasarkan:

a) Urutan pilihan

Metode urutan pilihan atau disebut juga pola pembelian ulang ini banyak

dipakai dalam penelitian dengan menggunakan panel-panel agenda harian

pelanggan lainnya, dan lebih terkini lagi, data scanner supermarket.
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b) Proporsi pembelian

Berbeda dengan urutan pilihan, cara ini menguji proporsi pembelian total

sebuah kelompok produk tertentu. Data yang dianalisis berasal dari panel

pelanggan.

c) Preferensi

Cara ini mengukur loyalitas dengan menggunakan komitmen psikologis atau

pernyataan preferensi. Dalam hal ini, loyalitas dianggap sebagai “sikap yang

positif” terhadap suatu produk tertentu, sering digambarkan dalam istilah niat

untuk membeli.

d) Komitmen

Komitmen lebih terfokus pada komponen emosional atau perasaan.

Komitmen terjadi dari keterkaitan pembelian yang merupakan akibat dari

keterkaitan ego dengan kategori merek. Keterlibatan ego tersebut terjadi

ketika sebuah produk sangat berkaitan dengan nilai-nilai penting, keperluan

dan konsep diri pelanggan.

Pelanggan yang loyal merupakan asset yang penting bagi perusahaan, hal ini

dapat dillihat dari karakteristik yang dimilkinya. Kesimpulan dari karakteristik

konsumen loyal sebagai berikut, menurut (Griffin, 2007;31) :

1. Melakukan pembelian secara berulang-ulang

2. Membeli lini produk jasa lainnya dari perusahaan

3. Mereferensikan produk/jasa tersebut kepada orang lain

4. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing
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2.5 Hubungan Antara Kualitas Jasa Dan Loyalitas Anggota

Disini perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas jasa yag diberikan

kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas dengan produk jasa yang

digunakannya sehingga akan timbul loyalitas. Pada dasarnya tujuan bisnis adalah

untuk menciptakan dan mempertahankan para pelanggan. Oleh sebab itu, hanya

dengan memahami proses dan pelanggan maka perusahaan dapat menyadari dan

menghargai makna kualitas.

Menurut Mark R.Collagete dan Petter J.Danaher (2000) yang dikutip oleh

Rambat Lupiyoadi dan A.Hamdani (2008:196) menyatakan bahwa :

“Kualitas pelayanan karyawan terhadap pelanggan berpengaruh secara

asimetris terhadap kepuasan pelanggan, dimana pelayanan yang buruk

berakibat lebih besar terhadap kepuasan pelanggan dari pada pelayanan yang

dikatagorikan terbaik, maka implementasi strategi dengan katagori terbaik

akan meningkatkan kepuasan dan kesetian pelanggan lebih besar dari pada

tidak ada pemasaran relasional yang dilakukan.”

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan apabila kualitas pelayanannya telah

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan maka kualitas pelayanan yang diberikan

dikatakan baik, dan akan timbul kepuasan pelanggan yang diikuti dengan timbulnya

loyalitas atau kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan yang telah memberikan

kualitas yang memuaskan.

Dengan demikian kualitas pelayanan haruslah menjadi perhatian oleh sebuah

perusahaan karena kualitas pelayanan akan menentukan kepuasan konsumen dan

kepuasan konsumen akan menentukan tingkatan loyalitas konsumen terhadap

perusahaan tersebut, semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen akan

kualitas pelayanannya, maka loyalitas konsumen terhadap perusahaan pun semakin

tinggi tingkatannya.
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2.6 Penelitian Terdahulu

Penyusunan penelitian ini di dukung dengan studi literatur yang berkaitan,

diantaranya hasil studi penelitian dari penelitian terdahulu mengenai kualitas jasa

terhadap loyalitas. Analisis penelitian terdahulu dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian
Variabel Hasil Penelitian Sumber

1 Mocham

ad Ikbal

Sugilar

(2012)

Pengaruh

Kualitas Jasa

Terhadap

Loyalitas

Anggota Pada

Helios Fitness

Bandung

X1=Kualita

s Jasa

Y=Loyalitas

Anggota

Hasil dari perhitungan

menggunakan koefisien rank

spearman mengatakan

hubungan antara kualitas jasa

dengan loyalitas dapat

dikatakan kuat

Repository

Widyatama

2 Dessy

Mutia

Fatima

(2014)

Pengaruh

Kualitas Jasa

Terhadap

Loyalitas

Konsumen Citi

Trans

X1=Kualita

s Jasa

Y=Loyalitas

Konsumen

Hasil dari perhitungan

koefisien determinasi

menyatakan kualitas jasa

memiliki pengaruh yang

positif terhadap loyalitas

konsumen

Repository

Widyatama
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3 Gede

Harry

Karistona

(2013)

Pengaruh

Emotional

Marketing

Terhadap

Loyalitas

Pelanggan

Fitness Center

Pada Rebel

Gym Dago

Bandung

X1=Emotio

nal

Marketing

Y=

Loyalitas

Pelanggan

Emotional marketing yang

dirasakan pelanggan fitness

center di rebel gym sudah

baik, akan tetapi masih

terdapat elemen elemen yang

perlu diperhatikan ditindak

lanjuti. Pengaruh emotional

marketing terhadap loyalitas

pelanggan fitnes center di

rebel gym memiliki hubungan

yang sedang.

Repository

Widyatama

4 Lucky

Fibrianto

(2011)

Analisis

Pengaruh

Kualitas Jasa

Terhadap

Loyalitas

Pelanggan Bus

Damri Kota

Semarang

(Studi Pada

Penumpang

Bus Damri

Kota

Semarang)

X1=Kualita

s Jasa

Y=Loyalitas

Pelanggan

Service quality

(SERVQUAL)

mempengaruhi tingkat

loyalitas pelanggan, baik

secara individu maupun

secara simultan dan terbukti

secara empiris. Faktor

dominan yang paling

mempengaruhi loyalitas

pelanggan di Bus Damri Kota

Semarang adalah jaminan

http://eprints

.undip.ac.id/

29446/1/Jur

nal_Fix.PDF

5 Vickih

Riadi

(2013)

Analisis

Pengaruh

Kulitas

Pelayanan,

X1=Kualita

s Pelayanan

X2= Harga

Y=

Kualitas pelayanan

berpengaruh terhadap

loyalitas studi kasus pada PT

Merpati Nusantara Airlines

http://lppm.

dinus.ac.id/i

ndex.php/ho

me/
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Harga

Terhadap

Loyalitas

Pelanggan

Kasus pada PT

Merpati

Nusantara

Airlines

Semarang

Loyalitas

Pelanggan

Semarang.

Tabel di atas merupakan rangkuman keseluruhan penelitian terdahulu. Penulis

menggunakan hasil-hasil penelitian yang menyatakan kualitas jasa berpengaruh

terhadap loyalitas sebagai referensi untuk menyelesaikan penelitian ini.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran

tersebut terdapat satu variabel independen (Kualitas jasa) yang mempengaruhi

variabel dependen (Loyalitas Konsumen).

Setiap perusahaan jasa atau perusahaan penyedia fasilitas fitness lainnya

berusaha untuk meningkatkan kualitas jasa masing – masing. Oleh sebab itu setiap

perusahaan jasa atau perusahaan penyedia fasilitas fitness melakukan segala cara

dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen yang diiringi dengan munculnya

loyalitas konsumen. Salah satu cara dalam meningkatkan loyalitas konsumen adalah

dengan meningkatkan kalitas jasa.
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Menurut Tjiptono (2011:59) kualitas jasa yaitu:

“Kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan

pelanggan.”

Dalam upaya meningkatkan kualitas jasa, menurut Zeithaml, Bitner &

Gremler (2009:111) menyebutkan lima dimensi kualitas jasa yang harus dipenuhi,

terdiri atas “Realibility, Responsiveness, Assurance, Empathy, Tangibles.”

1. Tangibles (Berwujud)

Yaitu penampilan fisik layanan perusahaan, seperti penampilan fasilitas fisik,

peralatan, personel, kebersihan, dan lain-lain.

2. Realibility (Keandalan)

Kemampuan sebuah perusahaan untuk memberikan jasa yang dijanjikan

dengan tepat dan terpercaya.

3. Responsiveness (Cepat tanggap)

Yaitu daya tanggap sebuah perusahaan dalam memberikan layanan kepada

pelanggan dan memberikan jasa dengan sigap dan cepat dalam melayani

transaksi dan penanganan keluhan konsumen.

4. Assurance ( Jaminan)

Yaitu kemampuan perusahaan memberi jaminan pelayanan yang merupakan

pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan.
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5. Empathy (Empati)

Yaitu kemudahan komunikasi, informasi dan kemampuan perusahaan

memahami keinginan pelanggan.

Dari kelima dimensi kualitas jasa tersebut diharapkan dapat meningkatkan

loyalitas konsumen dengan faktor – faktor yamg telah terkandung dalam kelima

dimensi tersebut. Menurut Tjiptono (2011:76) yaitu:

“Loyalitas adalah cerminan komitmen psikologis terhadap merek tertentu,

sedangkan perilaku ulang semata-mata menyangkut pembelian merek tertentu

yang sama secara berulang kali (bisa dikarenakan merek yang tersedia, merek

termurah dan sebagainya.”

Dalam penelitian ini menggunakan empat indikator untuk mengukur loyalitas

konsumen menurut (Griffin, 2007;31) :

1. Melakukan pembelian secara berulang-ulang

2. Membeli lini produk jasa lainnya dari perusahaan

3. Mereferensikan produk/jasa tersebut kepada orang lain

4. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing

Kualitas jasa merupakan faktor penting dalam mempengaruhi loyalitas

konsumen. Saat ini konsumen lebih kritis, lebih cerdas, lebih sadar akan kualitas jasa

yang diberikan, lebih banyak menuntut dan juga didekati oleh banyak pesaing dengan

memberikan penawaran yang sama atau bahkan lebih baik. Dalam menciptakan

loyalitas konsumen, perusahaan harus dapat memberikan kualitas jasa yang sesuai

harapan atau lebih baik dari yang diharapkan. Apabila kualitas jasa yang ditawarkan

kepada konsumen baik dan sesuai, diharapkan konsumen melakukan pembelian untuk

mencoba jasa, dan apabila konsumen merasa puas maka kualitas jasa dapat dijadikan
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sebuah cara untuk memelihara loyalitas konsumen agar melakukan pembelian ulang

pada jasa yang ditawarkan.

Berdasarkan uraian-uraian dalam kerangka pemikiran di atas, dirumuskan

kerangka penelitian dan paradigma penelitian keterikatan kualitas jasa dan loyalitas

konsumen seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis

Menurut Arikunto (2002:64), “Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang

terkumpul.”

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka dapat di tarik dugaan sementaa

yang diambil sebagai hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kualitas jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen

H0 : Kualitas jasa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas

konsumen

Kualitas Jasa (X)

 Tangibles (Berwujud)
 Realibility (Keandalan)
 Responsiveness (Cepat

tanggap)
 Assurance ( Jaminan)
 Empathy (Empati)

Loyalitas Konsumen (Y)

 Melakukan pembelian secara
berulang-ulang

 Membeli lini produk jasa lainnya
dari perusahaan

 Mereferensikan produk/jasa
tersebut kepada orang lain

 Menunjukan kekebalan terhadap
tarikan dari pesaing


