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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu bagian dari stretegi Manajemen 

Pemasaran. Kualitas pelayanan telah menjadi satu tahap faktor dominan terhadap 

keberhasilan suatu organisasi. Pengembangan kualitas sangat didorong oleh 

kondisi persaingan antar perusahaan, kemajuan teknologi, tahapan perekonomian 

dan sosial budaya masyarakat. 

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan 

perusahaan agar dapat mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan 

pelanggan. 

2.1.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

  Tjiptono (2011:59) menyatakan bahwa : 

“Kualisa Pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan”. 

  

Menurut Lewis dan Booms (dalam Tjiptono,2012:157) menyatakan bahwa : 

“ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan.”. 

 

Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2012:51) menyatakan bahwa : 

“kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan.”. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas yang membahas tentang kualitas 

pelayanan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah segala sesuatu 

yang diharapkan oleh konsumen agar perusahaan dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 
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2.1.2 Prinsip-prinsip Kualitas Pelayanan 

Setiap perusahaan harus mampu memenuhi enam prinsip utama kualitas 

pelayanan agar dapat menimbulkan image yang baik bagi perusahaan serta dapat 

melaksanakan kualitas yang baik dihadapan konsumen. Enam prinsip pokok 

kualitas pelayanan menurut Wolkins yang dikutip oleh Saleh (2010:105) meliputi  

a. Kepemimpinan 

Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan komitmen dari 

manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja kualitasnya. Tanpa adanya kepemimpinan dari 

manajemen puncak, maka usaha untuk meningkatkan kualitas hanya 

berdampak kecil terhadap perusahaan. 

b. Pendidikan  

Semua personil perusahaan dari manajer pucak sampai karyawan operasional 

harus memperoleh pendidikan mengenai kualitas. Aspek-aspek yang perlu 

mendapatkan penekanan dalam pendidikan tersebut meliputi konsep kualitas 

sebagai strategi bisnis, alat dan teknik implementasi strategi kualitas, dan 

peranan eksekutif salam implementasi strategi kualitas. 

c. Perencanaan 

Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang dipergunakaan dalam mengarahkan purusahaan untuk mencapai visinya. 

d. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi 

manajemen untuk mengubah perilakku organisasiona. Proses ini merupakan 

suatu mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konsisten dalam 

terus-menerus untuk mencapai tujuan kualitas. 

e. Komunikasi 

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan 
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karyawan, pelanggan, dan stakeholder perusahaan lainnya, seperti pemasok, 

pemegang saham, pemerintah, masyarakat umum, dan lain-lain. 

f. Penghargaan dan pengakuan  

Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam 

implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu 

diberi penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat 

meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan setiap 

orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi 

besar bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani 

 

2.1.3 Faktor Utama Dalam Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 

Menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2008:75) terdapat 4 peranan atau 

pengaruh dari aspek konsumen yang akan mempengaruhi konsumen lain, yaitu : 

1. Contractors 

Yaitu tamu berinteraksi langsung dengan konsumen daslam frekuensi yang 

cukup sering dan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. 

2. Modifier 

Yaitu tamu tidak secara langsung mempengaruhi konsumen tetapi cukup sering 

berhubungan dengan konsumen lain. 

3. Influencer 

Yaitu mempengaruhi konsumen tetapi cukup untuk membeli tetapi secara tidak 

langsung kontak dengan pembeli. 

4. Isolated 

Yaitu tamu tidak secara langsung ikut serta dalam bauran pemasaran dan juga 

tidak ering bertemu dengan konsumen. Partisipasn yang berfungsi sebagai 

penyedia jasa mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan. 
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2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Kualitas Pelayanan Buruk 

Menurut Gronroos dalam Tjiptono (2011:175) ada beberapa faktor yang 

dapat menyebabkan kualitas suatu jasa menjadi buruk, diantaranya adalah: 

1. Produk dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik jasa yang paling penting adalah inseparability, yang 

artinya jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan sehingga 

dalam memberikan jasa dibutuhkan kehadiran dan partisipasi 

pelanggan/nasabah. Akibatnya timbul masalah-masalah sehubungan dengan 

adanya interaksi antara produsen dan konsumen jasa, yang disebabkan karena 

tidak terampil dalam melayani pelanggan, penampilan yang tidak sopan, 

kurang ramah, cemberut, dan lain-lain. 

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi. Keterlibatan karyawan secara intensif 

dalam penyampaian jasa dapat pula menimbulkan masalah kualitas, yaitu 

berupa tingginya variabilitas jasa yang dihasilkan. Fakt yang dapat 

mempengaruhi antara lain : upah rendah, pelatihan yang kurang memadai 

bahkan tidak sesuai denga kebutuhan organisasi 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal yang kurang memadai 

4. Kesenjangan komunikasi 

a. Perusahaan memberikan janji yang berlebihan, sehingga tidak dapat 

dipenuhi. 

b. Perusahaan tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada 

pelanggan, misalnya berkaitan dengan prosedur atau aturan. 

5. Memperlakukan pelanggan dengan cara yang sama 

Para pelanggan adalah manusia yang bersifat unik karena mereka memiliki 

perasaan dan emosi.  

6. Perluasan dan pengembangan pelayanan secara berlebihan 

7. Visi bisnis jangka pendek 
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2.1.5 Pengukuran Kualitas Pelayanan 

Pada hakikatnya pengukuran kualitas suatu jasa atau produk hampir sama 

dengan pengukuran kepuasan konsuemn, yaitu ditentukan oleh variabel harapan 

dan kinerja yang dirasakan. Untuk dapat mengelola jasa atau produk dengan baik 

dan berkualitas, maka perusahaan harus mengenal dan memperhatikan lima 

kesenjangan yang berkaitan dengan sebab kegagalan perusahaan.                      

Tjiptono (2011:80)  mengemukakan lima gap tersebut sebagai berikut : 

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Manajemen tidask selalu dapat merasakan apa yang diinginkan para 

konsumen secara cepat. Terjadinya kesenjangan ini umumnya disebabkan 

karean kurang efektifnya komunikasi antara bawahan dengan atasa, 

kurangnya riset pemasaran dan tidak dimanfaatkannya riset pemasaran, serta 

terlalu banyak tingkat manajemen. 

2. Gap antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa atau produk. 

Manajemen mampu merasakan secara tepat apa yang diinginkan oleh para 

konsumen, tetapi pihak manajemen tersebut tidak menyusun suatu standar 

kinerja tertentu. 

3. Gap antara spesifikasi kualitas jasa atau produk dan cara penyampainnya. 

Karyawan perusahaan kurang dilatih atau bekerja melampaui batas dan tidak 

dapat atau tidak mau memenuhi standar atau mereka dihadapkan pada 

standar-standar yang bertentangan. 

4. Gap antara penyapaian jasa atau produk dan komunikasi eksternal. 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh 

wakil dan iklan perusahaan. 

Kesenjangan ini sering terjadi karena tidak memadainya komunikasi 

horizontal dan adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang 

berlebihan. 

5. Gap antara jasa atau produk yang dirasakan dan yang diharapkan. 

Kesenjangan ini terjadi bila konsumen mengukur kinerja atau prestasi 

perusahaan dengan cara yang berlainan dan salah dalam mempersepsikan 

kualitas jasa atau produk tersebut. 
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2.1.6 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler (2012:284) menyebutkan lima dimensi Kualitas Pelayanan 

jasa yang harus dipenuhi yaitu : “Tangibles, Empathy, Reliability, Responsiveness, 

Assurance”. 

1. Bukti Fisik 

Yaitu penampilan fisik layanan perusahaan, seperti penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, personel, kebersihan, kerapian dan media komunikasi. 

2. Empati 

Yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan 

perhatian secara pribadi kepada pelanggan. 

3. Kehandalan  

Yaitu kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan 

dengan tepat dan terpercaya. 

4. Cepat tanggap 

Yaitu daya tanggap perusahaan dalam memberi layanan bagi pelanggan dan 

memberikan jasa dengan sigap dan cepat dalam melayani menangani 

transaksi dan penanganan keluhan pelanggan. 

5. Jaminan 

Yaitu kemampuan perusahaan memberi jaminan pelayanan yang merupakan 

pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

 

2.2 Harga 

Selain mencakup kualitas pelayanan, harga juga merupakan salah satu 

strategi dari Manajemen Pemasaran. Harga merupakan salah satu unsur yang 

terpenting dan utama bagi perusahaan dalam menentukan atau melaksanakan 

strategi pemasaran dalam upaya untuk meningkatkan penjualan. Di mana harga 

suatu barang merupakan penghubung antara pembeli (konsumen) dengan pihak 

penjual (produsen) yang turut menentukan terjadinya transaksi pembelian, dan 

juga harga merupakan ukuran panting untuk mengetahui berapa besar nilai suatu 
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barang dan jasa dan merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil 

tidaknya suatu barang dan jasa laku di pasaran. 

Walaupun faktor-faktor non harga telah menjadi semakin penting dalam 

perilaku pembeli, tetapi harga masih merupakan salah satu unsur penting yang 

menentukan segmentasi pasar perusahaan. 

 

2.2.1 Pengertian Harga 

Kotler dan Keller yang dialihbahasakan oleh Bob Sabran (2009:67) 

menyatakan bahwa harga adalah : 

“Harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan, elemen lain menghasilkan biaya”. 

 

Tjiptono (2008:151) menyatakan bahwa harga adalah : 

“Harga merupakan satu-satunya unsure bauran pemasaran yang 

memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan”. 

 

 Kotler dan Amstrong (2008:345) menyatakan bahwa harga adalah : 

“Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk 

dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan 

untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu 

produk atau jasa”. 

 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas yang membahas tentang harga 

penulis menyimpulkan bahwa harga merupakan alat yang digunakan berupa uang 

yang memiliki nilai dan nilai tersebut sesuai dengan manfaat yang akan diterima 

oleh pembeli dan sesuai dengan ketetapan manfaat yang ditetapkan oleh penjual.  
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2.2.2 Strategi Penetapan Harga 

Kotler dan Amstrong (2010) berpendapat bahwa ada lima strategi penetapan 

harga yaitu: 

1. Mark Up Pricing 

Harga jual ditentukan berdasarkan presentasi keuntungan yang diharapkan 

ditambahkan dengan keseluruhan biaya produksi sebagai keuntungan atau 

laba.  

2. Target Return Pricing 

Perusahaan menentukan tingkat harga yang akan menghasilkan pengembalian 

dengan target yang sudah ditentukan.  

3. Perceived Value Pricing 

Harga ditentukan berdasarkan penilaian konsumen terhadap produk, bila 

konsumen menilai produk tinggi maka harga yang ditetapkan atau produk 

juga tinggi.  

4. Going Rate Pricing 

Harga yang ada mengikuti harga pasar yang ada berdasarkan harga jual yang 

ditetapkan pesaing.  

5. Sealed Bid Pricing 

Harga ditentukan berdasarkan dugaan perusahaan tentang berapa besar harga 

yang akan ditetapkan pesaing, bukan biaya dan permintaannya sendiri yang 

digunakan ketika perusahaan ingin memenangkan produk.  

 

 

2.2.3 Metode Penetapan Harga 

Metode penetapan harga menurut Kotler dan Amstrong (2010) meliputi : 

1. Skimming pricing 

Strategi inii diterapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi bagi suatu 

produk baru selama tahap perkenalan, kemudian menurunkan harga pada saat 

persaingan mulai ketat.  
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2. Penetration Pricing 

Perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk dengan harga rendah 

dengan harapan memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu yang 

relatif singkat.  

3. Prestige Pricing 

Harga dapat digunakan oleh pelanggan sebagai ukuran kualitas suatu barang 

atau jasa. Dengan demikian, bila harga diturunkan sampai tingkat tertentu, 

maka tingkat permintaan tersebut juga turun.  

4. Price Lining 

Digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis produk 

berbeda. Odd-Even Pricing 

Penetapan harga ganjil digunakan untuk mempengaruhi pemikiran konsumen.  

5. Demand-Backward Pricing 

Perusahaan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar 

konsumen untuk produk-produk yang relatif mahal.   

6. Bundle Pricing 

Strategi pemasaran yang menggunakan harga paket untuk dua atau lebih 

produk.  

 

2.2.4 Tujuan Penetapan Harga 

Menurut Tjiptono (2008), ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu : 

1.  Tujuan Berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal 

dengan istilah maksimalisasi laba.   

2.  Tujuan Berorientasi Pada Volume 

Selain tujuan berorientasi pada laba,ada pula perusahaan yang menentapkan 

harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang 

biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 
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3.  Tujuan Berorientasi Pada Citra 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan 

untuk membentuk nilai tertentu, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa 

harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. 

4.  Tujuan Stabilisasi Harga 

Dalam pasar yang  konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan 

pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan 

stabilisasi harga dalam industry-industri tertentu yang produknya 

terstandardisasi. Tujuan stabilisasi ini dilakukan dengan jalan menetapkan 

harga untuk hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga 

pemimpin industri. 

 

2.2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga 

Mendapatkan produk atau jasa terendah haruslah mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan peruahaan khususnya penetapan 

harga yang sesuai dengan daya beli konsumen dan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan akan tercapai. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi didalam 

pengambilan keputusan harga. Menurut Basu Swatsha (2010), beberapa faktor 

yang biasanya mempengaruhi keputusan penetapan harga, antara lain : 

1. Kondisi perekonomian 

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. 

2. Penawaran dan permintaan 

Permintaan adalah sejumlah barang yang diminta oleh pembeli pada tingkat 

harga tertentu. Penawaran yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual 

pada suatu tingkat harga tertentu. 
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3. Elastisitas permintaan 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat 

permintaan pasar. 

4. Persaingan 

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan 

persaingan yang ada. 

5. Biaya 

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga 

yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. 

6. Tujauan manager 

Tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah : 

-    Laba maksimum 

-    Volume penjualan tertentu 

-    Penguasaan pasar 

-    Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu. 

7. Pengawasan pemerintah 

  Pengawasan pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk: penentuan harga 

maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang 

mendorong atau mencegah usaha-usaha kearah monopoli. 

 

2.2.6 Penyesuaian Harga 

Ada lima strategi penyesuaian harga menurut Kotler dan Keller yang 

dialih bahasakan oleh Molan (2009:301) : 

1. Penetapan harga per wilayah geografis 

Yaitu penetapan harga yang melibatkan perusahaan dalam pengambilan keputusan 

mengenai harga produk bagi konsumen yang berada diberbagai tempat di seluruh 

negeri. Lima strategi dalam penetapan harga perwilayah geografis diantaranya : 

a. Penetapan harga FOB 
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Penetapan harga dengan memperhitungkan biaya angkutan sampai ke geladak 

kapal, dari geladak kapal sampai ke konsumen ditambah dengan ongkos 

angkutannya. 

b. Penetapan harga seragam 

Perusahaan menjual barang kepada konsumen dimanapun berada dengan 

harga plus biaya angkutan sama besarnya. 

c. Penetapan harga per wilayah 

Penetapan harga oleh wilayah yang bersangkutan 

d. Harga titik patokan 

Penetapan harga dimana penjual menunjuk suatu kota titik patokan dan 

kemudian memberi semua pembeli dengan biaya angkutan dari kota tersebut 

ke tujuan masing-masing, tanpa melihat apakah barang yang dibeli benasr-

benar dikirim kek kota yang dituju. 

e. Penetapan harga termasuk angkutan 

Kesediaan penjual untuk dibebani seliurh atau sebagian dari biaya angkutan, 

dengan maksud dapat memasarkan barangnya pada pelanggan khusus atau 

pada daerah tertentu yang diinginkan penjual. 

 

2.2.7 Dimensi Harga                                                                                                                      

Dimensi dari harga ini sendiri menurut Stanton (Rosvita, 2010:24)  adalah 

sebagai berikut :               

1. Keterjangkauan harga 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

3. Daya saing 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat. 

 

2.3   Loyalitas Pelanggan 

Dengan adanya loyalitas pelanggan dapat menjamin keberlangsungan hidup 

(kontinuitas) perusahaan dalam jangka panjang. Pada dasarnya loyalitas adalah 
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keputusan pelanggan untuk secara suka rela, terus menerus berlangganan dengan 

perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang lama.  

Loyalitas akan berlanjut selama pelanggan merasakan dan dapat menerima 

nilai yang lebih baik (termasuk kualitas yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan 

harga) dibandingkan dengan yang dapat diperoleh dengan beralih ke pemasok 

lain. 

 

2.4.1 Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Menurut Oliver yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2012:138) : 

 

 “Komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau 

mendukung kembali produk atau jasa yang sidukai dimasa depan meski 

pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotenti menyebabkan pelanggan 

beralih”. 

 

Kotler dan Keller (2012) mendefinisikan loyalitas pelanggan adalah : 

“sebuah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali 

sebuah produk pilihan atau jasa di masa depan”.  

 

Tjiptono (2011:110) menyatakan bahwa : 

“Loyalitas Pelanggan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek, toko, pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif 

tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten”. 

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas yang membahas loyalitas pelanggan 

penulis menyimpulkan bahwa loyalitas pelanggan merupakan kesetiaan pembeli 

dan membeli ulang  terhadap suatu merek, toko atapun produk.  

 

2.4.2 Tahapan Loyalitas Pelanggan 

Sugiyono (2010) mengungkapkan bahwa loyalitas pelanggan terdiri atas 

enam tahap, yaitu sebagai berikut :  

1. Suspect 

Meliputi semua orang yang diyakini akan membeli (membutuhkan) 

barang/jasa belum memiliki informasi tentang barang/jasa perusahaan. 
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2. Prospect 

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tapi telah mengeahui keberadaan 

perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi dari pihak lain. 

3. Consumer 

Pada taha ini pelanggan sudah melakukan hubungan transaksi dengan 

perusahaan, tetapi tidak mempunyai perasaan positif terhadap perusahaan. 

loyalitas pada tahap ini belum terlihat. 

4. Client 

Meliputi semua pelanggan yang telah membeli barang/jasa yang 

dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur. 

5. Advocates 

Pada tahap ini klien secara aktif mendukung perusahaan dengan 

memberikan rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli 

barang/jasa diperusahaan tersebut. 

6. Partners 

Pada tahap ini telah terjadi hubungan yang kuat dan saling menguntungkan 

antara penyedia jasa dengan pelanggan dan pada tahap ini pula pelanggan 

berani menolak produk/jasa dari perusahaan lain. 

 

2.4.3 Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

 Menurut Griffin (2007:31), karakteristik pelanggan yang loyal adalah 

sebagai berikut:  

1.  Melakukan pembelian ulang secara teratur. 

Loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit  

pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus menerus  

terhadap barang/jasa suatu perusahaan yang dipilih.Tingkat kepuasan  

terhadap toko akan mempengaruhi mereka untuk membeli kembali.   

2.  Membeli di luar lini produk/jasa. 
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Membeli di luar lini produk dan jasa artinya keinginan untuk membeli  

lebih dari produk dan jasa yang telah ditawarkan oleh perusahaan. pelanggan  

yang sudah percaya pada perusahaan dalam suatu urusan maka akan percaya  

juga untuk urusan lain.  

3. Mereferensi toko kepada orang lain, artinya menarikpelanggan baru untuk 

perusahaan.  

Pelanggan yang loyal dengan sukarela merekomendasikan perusahaan  

kepada teman-teman dan rekannya.  

4.  Menunjukkan kekebalan daya tarik dari pesaing (Demonstrates an immunity to 

the full of the competition). Tidak mudah terpengaruh oleh tarikan persaingan 

perusahaan sejenis lainnya. 

 

2.4.4 Dimensi Loyalitas Pelanggan 

 Pelanggan yang loyal merupakan asset yang penting bagi perusahaan, hal 

ini dapat dillihat dari karakteristik yang dimilkinya. Menurut Griffin yang dialih 

bahasakan oleh Yahya (2010) pelanggan yang loyal memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pembelian secara teratur. 

2. Membeli diluar lini produk atau jasa. 

3. Mereferensikan produk perusahaan kepada orang lain. 

4. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Hubungan antara variabel Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan dan variabel Harga terhadap Loyalitas Pelanggan memiliki pengaruh 

yang signifikan. Semakin baik perusahaan memberikan Kualitas Pelayanan maka 

Loyalitas Pelanggan akan semakin baik juga dan semakin sesuai Harga yang 

ditetapka perusahaan mengenai produk atau jasa maka akan semakin baik 



25 
 

 
 

Loyalitas Pelanggan. Penelitan sebelumnya terkait dengan hal ini adalah sebagai 

berikut  
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel yang digunakan Temuan Penelitian 

1  Afik Prasetiyo Variabel Dependen : 

Loyalitas Pelanggan 

Variabel Independen : 

Harga, Pelayanan dan Promosi  

 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

positif antara harga terhadap loyalitas 

pelanggan, artinya apabila harga  

meningkat maka loyalitas pelang 

gan akan meningkat. Terdapat 

pengaruh yang signifikan positif antara 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, 

artinya apabila pelayanan  

meningkat maka loyalitas pelanggan 

akan meningkat. Terdapat pengaruh 

yang signifikan positif antara promosi 

terhadap loyalitas pelanggan, artinya 

apabila promosi meningkat maka 

loyalitas pelanggan akan meningkat. 

2 Indah Dwi 

Kurniasih 

(2012) 

Variabel Dependen : 

Loyalitas Pelanggan melalui 

variabel Kepuasan Pelanggan 

Variabel Independen : 

Harga dan Kualitas Pelayanan 

Variabel Harga berpengaruh positif dan 

signifikasn terhadap kepuasan 

Pelanggan, Variabel Kualitas Pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan dan 

variabel Harga dan Kualitas Pelayanan 

mempunyai pengaruh signigikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan 

3 Melysa E. 

Pongoh (2013) 

 

Variabel Dependen : 

Loyalitas Pelanggan 

Variabel Independen : 

Kualitas Pelayanan, Kualitas 

Produk dan Harga 

 

Hasil analisis secara simultan 

menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan, kualitas produk dan harga  

berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan.  Kualitas pelayanan dan 

kualitas produk  secara parsial  

berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan  tetapi variabel harga tidak 

berpengaruh. 

 

4 Achmad 

Shofiyyuddin 

As’ad, 

Noermijati 

(2013) 

Variabel Dependen : 

Kepuasan  dan Loyalitas 

Pelanggan 

Variabel Independen : 

Kualitas Pelayanan dan Harga 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan dan harga 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan, serta 

berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap loyalitas pelanggan melalui 

kepuasan pelanggan. Kepuasan 

pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 

5 Sandriana 

Mariana (2014) 
Variabel Dependen : 

Loyalitas Pelanggan 

Variabel Independen : 

Kualitas Pelayanan 

Melalui uji t, didapatkan hasli bahwa 

variabel kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan PT. Garuda 

Indonesia di kantor penjualan cabang 

Emporium Pluit Mall Jakarta. 

 

Sumber : data yang telah diolah kembali 
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Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diatas dinyatakan bahwa 

penelitian yang peneliti tulis berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga 

terhadap Loyalitas Pelanggan tidak memiliki kesamaan, bukan hasil jiplakan, 

adaptasi atau plagiat. Hal ini mempertegas originalitas penelitian yang peneliti 

tulis berdasarkan hasil pemikiran penulis. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

yang diteliti penulis berjudul pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap 

loyalitas pelanggan terdapat dua variabel bebas yaitu Kualitas Pelayanan dan 

Harga yang mempengaruhi variabel tidak bebas yaitu Loyalitas Pelanggan. 

Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis pengaruh kualitas 

pelayanan dan harga terhadap loyalitas pelanggan di toko family Tasikmalaya, 

sehingga dengan adanya kedua hal tersebut akan menyebabkan pelanggan atau 

pembeli yang melakukan pembelian produk di toko family menjadi loyal.  
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Gambar 2.1 

Paradigma Penelitian               

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2009:96) merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Berdasarkan uraian pustaka dan paradigma penelitian diatas, maka hipotesis 

penelitian yang dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan di Toko 

bahan tas Family Tasikmalaya 

2.  Harga berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan di Toko bahan tas 

Family Tasikmalaya 

 

Kualitas Pelayanan (X1) 
 Berwujud 

 Empati 

 Kehandalan 

 Cepat tanggap 

 Jaminan 

 

 
Harga (X2) 

 Keterjangkauan  

 Kesesuaian  harga 

dengan kualitas 

 Daya saing 

 Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

Loyalitas Pelanggan 

(Y1) 
 Pembelian ulang 

 Membeli diluar lini 

produk atau jasa 

 Mereferensikan 

produk pada orang 

lain 

 Kebal terhadap 

pesaing 


