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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) dalam Priansa (2017) 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran adalah: 

”The process by which companies crate value for customers and build 

strong customer relationship in order to capture value from customer in 

return. Manajemen pemasaran merupakan suatu proses untuk memberikan 

nilai kepada konsumen dan membangun hubungan yang erat dengan 

konsumen dengan cara yang menguntungkan perusahaan. 

Menurut Philip dan Keller (2012) dalam Priansa (2017) menyatakan 

bahwa pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, 

mempertahankan, serta menumbuhkan konsumen baru dengan 

menciptakan, menghantarkan, serta mengkomunikasikan nilai konsumen 

yang unggul. Sedangkan Stanton (2005) dalam Priansa (2017) menyatakan 

bahwa manajemen pemasaran adalah sarana yang didayagunakan oleh 

bisnis untuk menjalankan konsep pemasaran. 

2. Pemasaran Jasa 

Lovelock dan Wirtz (2011) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa 

pemasaran jasa adalah bagian dari sistem jasa keseluruhan dimana 

perusahaan tersebut memiliki sebuah bentuk kontak dengan konsumennya, 
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mulai dari pengiklanan hingga penagihan, hal itu mencakup kontak yang 

dilakukan pada saat penyerahan jasa. Lupiyoadi (2006) dalam Priansa 

(2017) menyatakan bahwa pemasaran jasa merupakan setiap tindakan 

yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara 

prinsip intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan 

apapun. 

Zeithaml dan Bitner (2008) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa 

pemasaran jasa adalah mengenai janji-janji yang dibuat kepada konsumen 

dan harus dijaga. Kerangka kerja strategik diketahui sebagai service 

triangle yang memperkuat pentingnya orang dalam perusahaan menjaga 

janji mereka dan sukses dalam membangun customer relationship. 

3. Kepercayaan 

Bisnis yang berkembang adalah bisnis yang dilandasi dengan 

kepercayaan dan perusahaan/pemasar yang terpercaya adalah 

perusahaan/pemasar yang berinvestasi bagi keberlangsungan bisnis 

berkesinambungan dan berkepanjangan. Kepercayaan (trust) merupakan 

pondasi dari bisnis. Menciptakan dan membangun kepercayaan konsumen 

merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menciptakan 

loyalitas konsumen.  Namun demikian, kepercayaan konsumen tidak begitu 

saja mampu diperoleh oleh perusahaan/pemasar dengan mudah. Semakin 

terpercaya suatu perusahaan/pemasar, maka sudah dipastikan bisnisnya 

semakin sukses (Priansa 2017).  
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Membangun Kepercayaan sangat penting karena kepercayaan 

merupakan kunci keberlangsungan hidup merek dalam jangka panjang. 

Morgan dan Hunt (1994) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa 

kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan integrasi 

dari orang yang dipercaya. Kepercayaan akan membangun persepsi 

konsumen, apakah merek memiliki integritas, kompetensi dan benevolence 

dan lainya yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku.  

Menurut Mowen and Minor (2002:312) dalam Priansa (2017) 

Kepercayaan Konsumen (Cunsumer Beliefs) adalah semua pengetahuan 

yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan  yang  dibuat  

konsumen  tentang  objek,  atribut, dan manfaatnya. Objek (objects) dapat 

berupa produk, orang, perusahaan, dan segala sesuatu dimana seseorang   

memiliki kepercayaan dan sikap. Atribut (attributes) adalah karakteristik 

atau  fitur  yang  mungkin  dimiliki  atau  tidak  dimiliki  objek. Dua kelas 

atribut yang luas telah didentifikasikan sebelumnya. Atribut intrinsic adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat actual produk. Sedangkan 

atribut ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh dari aspek eksternal 

produk, seperti nama merek, kemasan dan label. Manfaat (benefits) adalah 

hasil positif atribut yang diberikan kepada konsumen.  

Peeppers dan Rogers (2004) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa 

kepercayaan merupakan keyakinan satu pihak pada reliabilitas, durabilitas, 

dan integritas pihak lain dalam relationship dan keyakinan bahwa 

tindakannya merupakan kepentingan yang paling baik dan akan 
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menghasilkan hasil positif bagi pihak yang dipercaya. Menurut Mayer et al 

(1995) dalam Priansa (2017) Kepercayaan konsumen dapat dipahami 

sebagai kesediaan satu pihak untuk menerima risiko dari tindakan pihak lain 

berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting 

untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk 

mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya. 

(Mayer et al 1995) dalam Priansa (2017) Indikator dari variabel 

kepercayaan antara lain sebagai berikut : 

a. Kemampuan, yaitu mengacu pada kompetensi dan karakteristik produsen 

dalam menyediakan produk, serta melayani konsumen dengan baik. 

b. Kebaikan Hati, yaitu merupakan kemauan produsen dalam memberikan 

kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen 

secara maksimal diiringi dengan itikad baik. 

c. Integritas (Integrity), yaitu berkaitan dengan konsistensi perilaku atau 

kebiasaan produsen dalam menjalankan operasional bisnisnya dengan 

baik. Informasi dan kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan fakta. 

4. Komitmen 

Komitmen merupakan komponen yang dapat membangun relationship 

dan merupakan hal yang mudah hilang, yang akan dibentuk hanya dengan 

pihak-pihak yang saling percaya (Priansa 2017). 

Mengartikan komitmen  sebagai   suatu  keyakinan oleh seorang 

partner pertukaran bahwa hubungan yang terus-menerus denga  partner lain 

adalah begitu pentingnya sehingga memerlukan usaha  maksimal untuk  
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memeliharanya (Hermawan, 2004). Komitmen  didefinisikan  sebagai  sikap 

dan tingkah  laku  yang  mencermikan keeratan hubungan antara dua pihak 

yang semakin mendekati keduanya  menjadi satu kesatuan bagian. 

Komitmen  adalah  hasrat abadi untuk  memrpertahankan sebuah nilai 

hubungan komitmen merupakan salah satu aspek dalam hubungan 

pemasaran yang merupakan komitmen  merupakan salah satu aspek dalam 

hubungan pemasaran yang merupakan keinginan untuk membangun 

hubungan yang kelanjutan dan bernilai (Hermawan, 2004).  

Indikator dari variabel komitmen antara lain sebagai berikut (Indarjo 2002): 

a. Affektif commitment, yaitu perasaan cinta pada suatu organisasi yang 

memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan 

sosial serta menghargai nilai hubungan dengan organisasi dikarenakan 

telah menjadi anggota organisasi. 

b. Harapan kelanjutan hubungan, yaitu komponen yang berdasarkan 

persepsi RSUD Banyumas tentang kerugian yang akan dihadapinya jika 

meninggalkan organisasi. 

c. Harapan yang pasti, yaitu bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu 

yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah 

kebaikan diwaktu yang akan datang. 

d. Kemauan untuk berinvestasi, yaitu salah satu faktor yang mendorong 

seseorang untuk mengerjakan suatu hal dalam kehidupan. 
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5. Loyalitas 

Tujuan bisnis pada hakikatnya adalah untuk menciptakan dan 

mempertahankan para pelanggan perusahaan. Pelanggan yang loyal 

merupakan aset yang paling penting dan berharga bagi perusahaan. 

Konsumen merupakan konsumen potensial yang memiliki daya beli dan 

selalu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Konsumen merupakan 

seseorang yang terbiasa mengkonsumsi produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan dalam periode yang lama (Priansa, 2017).  

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek, toko, atau pemasok yang tercermin dari sikap (attitude) yang sangat 

positif dan wujud perilaku (behavior) pembelian ulang yang dilakukan oleh 

pelanggan secara konsisten (Tjiptono & Candra, 2011 dalam Priansa, 2017). 

Menurut Tjiptono (2017), Loyalitas Pelanggan dan retensi pelanggan 

merupakan tantangan manajemen terpenting yang dihadapi para eksekutif 

puncak di seluruh penjuru dunia. Menurut James G. Barnes (2003) dalam 

Priansa (2017) menyatakan bahwa loyalitas adalah bukti dari emosi yang 

mentransformasikan perilaku pembelian berulang menjadi suatu hubungan. 

Loyalitas konsumen adalah jaminan keunggulan bersaing, 

pertumbuhan, laba dan tentu saja sustainability jangka panjang perusahaan 

(Priansa 2017). Seperti halnya kepuasan pelanggan, loyalitas juga 

merupakan konsep multi-dimensional yang kompleks. Salah satu 

penyebabnya adalah beragamnya devinisi dan operasionalisasi konsep ini. 

Sheth mengidentifikasikan loyalitas sebagai “fungsi dari frekuensi 
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pembelian relative sebuah merek dalam situasi yang tergantung waktu dan 

independen terhadap waktu”.  

Indikator dari variabel loyalitas antara lain sebagai berikut (Astuti & Nagase 

2016): 

a. Keteguhan yaitu konsumen tetap teguh dan tidak terpengaruh ketika ada 

produk atau jasa lain yang menawarkan berbagai layanan dan nilai yang 

tinggi.  

b. Pertahanan yaitu konsumen berusaha membela perusahaan ketika ada 

orang yang menjelek-jelekan. 

c. Berobat Ulang yaitu pasien akan kembali berobat ketika rumah sakit 

menyarankan untuk melakukan cek ulang perkembangan kesehatannya. 

6. Kepuasan 

Menciptakan kepuasan pelanggan merupakan salah satu inti dari 

pencapaian profitabilitas jangka panjang bagi perusahaan. Kepuasan 

merupakan gambaran perbedaan antara harapan dengan kinerja (yang nyata 

diterima). Apabila harapan tinggi, sementara kinerjanya biasa-biasa saja, 

kepuasan tidak akan tercapai atau bahkan menimbulkan kekecewaan bagi 

pelanggan. Sebaliknya, apabila kinerja melebihi dari yang diharapkan, 

kepuasan akan meningkat. Karena harapan yang dimiliki pelanggan 

cenderung selalu meningkat sejalan dengan meningkatnya pengalaman 

pelanggan (Priansa, 2017).  

Menurut Kotler & Keller (2012) dalam Priansa (2017), Kepuasan 

Pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 
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setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. 

Crow et., all (2003) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa 

kepuasan berasal dari kata latin “satis”, yang berarti cukup dan sesuatu yang 

memuaskan akan secara pasti memenuhi harapan, kebutuhan, atau 

keinginan, dan tidak menimbulkan keluhan. Solomon (2011) dalam Priansa 

(2017) menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah suatu perasaan 

keseluruhan konsumen mengenai produk atau jasa yang telah dibeli oleh 

konsumen. 

Juran (1992) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen adalah keadaan yang dicapai bila produk sesuai dengan 

kebutuhan atau harapan konsumen dan bebas dari kekurangan. Engel et. al 

(2010) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) yang sama atau melebihi harapan 

dari konsumen, sedangkan ketidakpuasan akan timbul apabila hasil yang 

diperoleh tidak memenuhi harapan konsumen. 

Indikator dari variabel kepuasan antara lain sebagai berikut (Astuti & 

Nagase 2016): 
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a. Pengalaman Berobat yaitu pasien merasakan bahwa pelayanan yang 

diberikan oleh rumah sakit sesuai antara biaya yang dikeluarkan oleh 

pasien dengan manfaat yang pasien peroleh. 

b. Perasaan Senang atau Kecewa yaitu kepuasa atau kekecewaan yang 

diterima pasien dari semua pelayanan yang diberikan rumah sakit. 

c. Rekomendasi yaitu suatu bentuk komunikasi sekaligus promosi tidak 

langsung yang dilakukan oleh para konsumen yang sudah pernah 

membeli produk atau jasa yang kemudian menceritakan berbagai 

pengalamannya yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut kepada 

orang lain. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dalam 

referensi penelitian, terdapat pada tabel 2.1 berikut :  

 

Tabel 2.1 

Tabel Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No 
Penulis, tahun, dan 

Identitas jurnal 
Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

1.  Steven Darwin dan 

Yohanes Sondang 

Kunto, 

2014 

Jurnal Manajemen 

Pemasaran Petra, Vol 

2, No.1  

1. Kualitas Layanan 

(X1) 

2. Kepuasan (M) 

3. Kepercayaan (M) 

1. Kualitas Layanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan 

Pelanggan. 

2. Kualitas Layanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kepercayaan 

Pelanggan. 

3. Kepuasan Pelanggan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas 

pelanggan. 

 Pengaruh Kepercayaan dan Komitmen…, Krisna Sudaryanto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



 
 

 19 

No 
Penulis, tahun, dan 

Identitas jurnal 
Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

4. Kepercayaan pelanggan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

5. Kualitas Layanan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

 
2. Muhammad Bahrudin 

dan Siti Zuhro 

2015 

BISNIS, Vol. 3, 

No.1, Juni 

1. Kepercayaan (X1) 

2. Kepuasan (X2) 

 

1. Kepercayaan Pelanggan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

2. Kepuasan Pelanggan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

 

3. Eka Yunianta Affandi 

dan Eka Sulistyawati 

2015 

E-Jurnal Manajemen 

Unud, Vol. 4, No. 4, 

2015: 1119-1133. 

1. Keprcayaan (M) 

2. Kepuasan (X) 

 

1. Kepuasan Konsumen 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

2. Kepercayaan tamu 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan.  

 

4.  Abdul Muzammil, 

Mukhlis Yunus, dan 

Nurdalisa Darsono 

2017 

Jurnal Manajemen 

dan Inovasi 

Vol. 8, No. 3, 

Oktober 2017: 104-

133 

1. Citra Peruahaan (X1) 

2. Kualitas Pelayanan 

(X2) 

3. Kepercayaan (M) 

4. Kepuasan (M) 

 

1. Citra Perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Kualitas Pelayanan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

3. Kepercayaan pelanggan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Loyalitas. 

4. Kepuasan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

Loyalitas. 

 

5. Y.Djoko Suseno dan 

Alwi Suddin 

2017 

EKSPLORISASI 

Volume XXIX No.2-

1. Kualitas Pelayanan 

(X1) 

2. Kualitas Produk (X2) 

3. Komitmen Pelanggan 

(X3) 

1.  Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

2. Kualitas Produk 
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No 
Penulis, tahun, dan 

Identitas jurnal 
Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

Februari 4. Kepercayaan 

Pelanggan (M) 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

3. Komitmen Pelanggan 

berpngaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

4. Kepercayaan pelanggan 

memodrasi pengaruh 

kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

 

6.  Herni Justiana Astuti 

(1) 

Keisuke Nagase (2) 

2014 

International Journal 

of Management and 

Marketing Research. 

Vol. 7, No. 2, PP. 39 

– 56. 

1. Relationship 

Marketing (X1) 

2. Patient 

Satisfaction(X2) 

3. Loyalty (Y) 

1. Relationship berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

Loyality. 

2. Patient Satisfaction 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Loyality. 

7. Herni Justiana Astuti 

(1) 

Keisuke Nagase (2) 

2014 

Journal of Medical 

Marketing 

Vol. 14 (4) 191 – 200 

1. Satisfaction (X1) 

2. Provider Switching 

(X2) 

3. Loyalty (Y) 

1. Satisfaction berpengaruh 

signifikan terhadap 

Loyality. 

2. Provider Switching 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyality. 

8. Herni Justiana Astuti 

(1) 

Keisuke Nagase (2) 

2016 

Jounal Health 

Services 

Management 

Research. 

Vol. 29 (3) 70 – 78. 

1. Patient Satisfaction 

(X1) 

2. Provider Switching 

(X2) 

3. Relationship 

Marketing (X3) 

4. Retention Program 

(X4) 

5. Loyalty (Y) 

1. Satisfaction berpengaruh 

signifikan terhadap 

Loyality. 

2. Provider Switching 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyality. 

3. Relationship berpengaruh 

signifikan terhadap Patient 

Satisfaction dan Loyality. 

4. Retention Program 

berpengaruh signifikan 

terhadap Loyality. 

 

9. Herni Justiana Astuti 

(1) 

Putri Aprilia 

Anggraeni (2) 

Anggi Julia Wijayanti 

(3) 

1. Service Quality (X1) 

2. Brand Image (X2) 

3. Brand Trust (X3) 

4. Satisfaction (M) 

5. Patien Loyalty (Y) 

1. Service Quality 

berpengaruh signifikan 

terhadap satisfaction. 

2. Brand Image berpengaruh 

signifikan terhadap 

Satisfaction. 
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No 
Penulis, tahun, dan 

Identitas jurnal 
Variabel yang 

Digunakan 
Hasil 

2018 

Journal IBSS 

3. Brand Trust berpengaruh 

signifikan terhadap 

Satisfaction. 

4. Satisfaction berpengaruh 

signifikan terhadap 

Loyality. 

 

10. J.E Sutanto and 

S.Pantja Djati 

Advance in Intelligent 

Systems Research, 

Volume 131 

International 

Conference Of 

Organizational 

Innovation (ICOI 

2017) 

1. Trust (X1) 

2. Commitment (X2) 

3. CustomerLoyalty (Y) 

4. Satisfaction (M) 

1. Trust berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

customer loyalty. 

2. Satisfaction berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

customer loyalty. 

3. Commitment berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

customer loyalty. 

 

11. Shella Rizqi Afianti 

2014 

Management 

Analysis Journal 3 

(2) 

1. Citra (X1) 

2. Kepercayaan (X2) 

3. Loyalitas (Y) 

4. Kepuasan (M) 

1. Citra berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepuasan. 

2. Kepercayaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

loyalitas melalui kepuasan. 

3. Kepuasan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

loyalitas. 

12. Samsul Arifin 2011 

Jurnal Dinamika 

Ekonomi dan Bisnis, 

Vol. 8, No.1. 2015 

1. Kepercayaan (X1) 

2. Fasilitas (X2) 

3. Kualitas Pelayanan 

(X3) 

4. Kepuasan Konsumen 

(Y) 

1. Kepercayaan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen 

2. Fasilitas berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan konsumen 

3. Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2014), kerangka berpikir konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan 
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menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi 

secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel bebas (independen) dan 

variabel terkait (dependen).  

1. Hubungan antara kepercayaan dengan kepuasan 

Mowen and Minor (2002) dalam Priansa (2017) Kepercayaan adalah 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan 

yang dibuat konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Mengingat 

kepercayaan merupakan pengetahuan kongnitif kita tentang sebuah objek, 

maka sikap merupakan tanggapan  perasaan  atau  afektif  yang  kita  miliki  

tantang objek. Morgan dan Hunt (1994) dalam Priansa (2017) menyatakan 

bahwa kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan 

integrasi dari orang yang dipercaya. Menurut Kotler & Keller (2012) dalam 

Priansa (2017), Kepuasan Pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang 

dipikirkan terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di 

bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, 

pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau 

senang. Juran (1992) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen adalah keadaan yang dicapai bila produk sesuai dengan 

kebutuhan atau harapan konsumen dan bebas dari kekurangan. 

Kepuasan konsumen merupakan perasaan senang seseorang terhadap 

suatu produk atau jasa. Kepuasan konsumen yang sudah dirasakan dapat 

menyebabkan kepercayaan pada produk atau jasa tertentu. Untuk 
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meningkatkan loyalitas pelanggan harus difokuskan pada kepuasan 

konsumen (Affandi dan Sulistyawati, 2015). Argument ini dibuktikan 

dengan penelitian Astuti, Anggraeni, dan Wijayanti (2018), mengatakan 

bahwa Brand Trust berpengaruh signifikan terhadap Satisfaction. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arifin (2011), 

mengatakan bahwa Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kepuasan konsumen. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H1 = Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen. 

 

2. Hubungan antara komitmen dengan kepuasan 

Mengartikan  komitmen  sebagai   suatu  keyakinan oleh seorang 

partner pertukaran bahwa hubungan yang terus-menerus dengan partner lain 

adalah begitu pentingnya sehingga memerlukan usaha maksimal untuk  

memeliharanya. (Hermawan, 2004)  Komitmen  didefinisikan  sebagai  

sikap dan tingkah  laku  yang  mencermikan keeratan hubungan antara dua 

pihak yang semakin mendekati keduanya  menjadi satu kesatuan bagian. 

Komitmen  adalah  hasrat abadi untuk  memrpertahankan sebuah nilai 

hubungan komitmen merupakan salah satu aspek dalam hubungan 

pemasaran yang merupakan komitmen  merupakan salah satu aspek dalam 

hubungan pemasaran yang meruapakan keinginan untuk membangun 

hubungan yang kelanjutan dan bernilai (Hermawan, 2004). Komitmen 
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merupakan komponen yang dapat membangun relationship dan merupakan 

hal yang mudah hilang, yang akan dibentuk hanya dengan pihak-pihak yang 

saling percaya (Priansa 2017). 

.Menurut Kotler & Keller (2012) dalam Priansa (2017), Kepuasan 

Pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Juran (1992) 

dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah 

keadaan yang dicapai bila produk sesuai dengan kebutuhan atau harapan 

konsumen dan bebas dari kekurangan. 

Komitmen mengartikan komitmen sebagai suatu keyakinan oleh 

seorang partner pertukaran bahwa hubungan yang terus menerus dengan 

partner lain adalah begitu pentingnya sehingga memerlukan usaha maksimal 

untuk memeliharanya. Komitmen merupakan komponen yang dapat 

membangun relationship dan merupakan hal yang mudah hilang, yang akan 

dibentuk hanya dengan pihak-pihak yang saling percaya (Priansa 2017). 

Solomon (2011) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa kepuasan 

konsumen adalah suatu perasaan keseluruhan konsumen mengenai produk 

atau jasa yang telah dibeli oleh konsumen. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sutanto dan Djati 

(2017), Suseno dan Suddin (2017) mengatakan bahwa Komitmen 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan. Oleh karena itu, 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H2 = Komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kepuasan. 

 

3. Hubungan antara Kepuasan dengan Loyalitas 

Menurut Kotler & Keller (2012) dalam Priansa (2017), Kepuasan 

Pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Crow et., all 

(2003) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa kepuasan berasal dari kata 

latin “satis”, yang berarti cukup dan sesuatu yang memuaskan akan secara 

pasti memenuhi harapan, kebutuhan, atau keinginan, dan tidak 

menimbulkan keluhan. Menurut Tjiptono (2017), Loyalitas Pelanggan dan 

retensi pelanggan merupakan tantangan manajemen terpenting yang 

dihadapi para eksekutif puncak di seluruh penjuru dunia. Loyalitas 

pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau 

pemasok yang tercermin dari sikap (attitude) yang sangat positif dan wujud 

perilaku (behavior) pembelian ulang yang dilakukan oleh pelanggan secara 

konsisten (Tjiptono & Candra, 2011 dalam Priansa, 2017). 

Menurut Tjiptono (2017), Loyalitas Pelanggan dan retensi pelanggan 

merupakan tantangan manajemen terpenting yang dihadapi para eksekutif 
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puncak di seluruh penjuru dunia. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

terjadinya loyalitas adalah tingkat kepuasan konsumen. Dalam penelitian 

Darwin dan Kunto (2014), Bahrudin dan Zuhro (2015), Affandi dan 

Sulistyawati (2015), Muzammil, Yunus, dan Darsono (2017), Astuti dan 

Nagase (2014), Astuti dan Nagase (2016), Astuti, dkk (2018), mengatakan 

bahwa kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Darwin dan Kunto 

(2014), Bahrudin dan Zuhro (2015), Afandi dan Sulistyawati (2015), 

Muzammil, Yunus Darsono (2017), mengatakan bahwa kepuasan 

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas. Oleh karena itu, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H3 = Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

 

4. Hubungan kepercayaan dengan loyalitas 

 Mowen and Minor (2002) dalam Priansa (2017) Kepercayaan adalah 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan 

yang dibuat konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Mengingat 

kepercayaan merupakan pengetahuan kongnitif kita tentang sebuah objek, 

maka sikap merupakan tanggapan perasaan  atau  afektif  yang  kita  miliki  

tantang objek. Morgan dan Hunt (1994) dalam Priansa (2017) menyatakan 

bahwa kepercayaan terjadi ketika seseorang yakin dengan reliabilitas dan 

integrasi dari orang yang dipercaya. Menurut Tjiptono (2017), Loyalitas 

Pelanggan dan retensi pelanggan merupakan tantangan manajemen 

terpenting yang dihadapi para eksekutif puncak di seluruh penjuru dunia. 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, 
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toko, atau pemasok yang tercermin dari sikap (attitude) yang sangat positif 

dan wujud perilaku (behavior) pembelian ulang yang dilakukan oleh 

pelanggan secara konsisten (Tjiptono & Candra, 2011 dalam Priansa, 2017). 

Chinamona and Sandada (2013) dalam Muzammil, Yunus, dan Darsono 

(2017) perilaku yang dapat dipercaya oleh konsumen secara langsung 

mempengaruhi kepercayaan. Mencapai kepercayaan konsumen merupakan 

kontributor utama terhadap loyalitas konsumen (Deng et al., 2010). 

Kepercayaan konsumen tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan 

loyalitas konsumen tersebut.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Muzammil, Yunus, 

dan Darsono (2017), Afandi dan Sulistyawati (2015), mengatakan bahwa 

Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas. Oleh 

karena itu, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H4 = Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Loyalitas 

 

5. Hubungan komitmen dengan loyalitas 

Komitmen merupakan komponen yang dapat membangun relationship 

dan merupakan hal yang mudah hilang, yang akan dibentuk hanya dengan 

pihak-pihak yang saling percaya (Priansa 2017). 

Komitmen  adalah  hasrat abadi untuk  memrpertahankan sebuah nilai 

hubungan komitmen merupakan salah satu aspek dalam hubungan 

pemasaran yang merupakan komitmen  merupakan salah satu aspek dalam 

hubungan pemasaran yang meruapakna keinginan untuk membangun 

hubungan yang kelanjutan dan bernilai (Hermawan, 2004). 
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Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap 

suatumerek, toko, atau pemasok yang tercermin dari sikap (attitude) yang 

sangat positif dan wujud perilaku (behavior) pembelian ulang yang 

dilakukan oleh pelanggan secara konsisten (Tjiptono & Candra, 2011 dalam 

Priansa, 2017).  

Menurut Tjiptono (2017), Loyalitas Pelanggan dan retensi pelanggan 

merupakan tantangan manajemen terpenting yang dihadapi para eksekutif 

puncak di seluruh penjuru dunia. Komitmen didefinisikan sebagai sikap dan 

tingkah laku yang mencerminkan keeratan hubungan antara dua pihak yang 

semakin mendekati keduanya menjadi satu kesatuan bagian. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suseno dan Suddin 

(2017), mengatakan bahwa Komitmen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

          H5 = Komitmen berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas. 

 

6. Hubungan antara kepercayaan dengan loyalitas melalui kepuasan 

Menurut Mowen and Minor (2002:312) dalam Priansa (2017) 

Kepercayaan Konsumen (Cunsumer Beliefs) adalah semua pengetahuan 

yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan  yang  dibuat  

konsumen  tentang  objek,  atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan adalah 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan 

yang dibuat konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Mengingat 

kepercayaan merupakan pengetahuan kongnitif kita tentang sebuah objek, 
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maka sikap merupakan tanggapan  perasaan  atau  afektif  yang  kita  miliki  

tantang objek. Menurut Kotler & Keller (2012) dalam Priansa (2017), 

Kepuasan Pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah 

harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan 

puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.  

Menurut Tjiptono (2017), Loyalitas Pelanggan dan retensi pelanggan 

merupakan tantangan manajemen terpenting yang dihadapi para eksekutif 

puncak di seluruh penjuru dunia. Loyalitas pelanggan adalah komitmen 

pelanggan terhadap suatumerek, toko, atau pemasok yang tercermin dari 

sikap (attitude) yang sangat positif dan wujud perilaku (behavior) 

pembelian ulang yang dilakukan oleh pelanggan secara konsisten (Tjiptono 

& Candra, 2011 dalam Priansa, 2017). 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arfianti (2014), 

mengatakan bahwa Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas melalui Kepuasan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H6 = Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas 

melalui kepuasan. 
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7.  Hubungan antara Komitmen dengan Loyalitas melalui Kepuasan 

Mengartikan  komitmen  sebagai   suatu  keyakinan oleh seorang 

partner pertukaran bahwa hubungan yang terus-menerus denga  partner lain 

adalah begitu pentingnya sehingga  memerlukan usaha  maksimal untuk  

memeliharanya. (Hermawan, 2004) Komitmen  didefinisikan  sebagai  sikap 

dan tingkah  laku  yang  mencermikan keeratan hubungan antara dua pihak 

yang semakin mendekati keduanya  menjadi satu kesatuan bagian. 

Komitmen  adalah  hasrat abadi untuk  memrpertahankan sebuah nilai 

hubungan komitmen merupakan salah satu aspek dalam hubungan 

pemasaran yang merupakan komitmen  merupakan salah satu aspek dalam 

hubungan pemasaran yang meruapakna keinginan untuk membangun 

hubungan yang kelanjutan dan bernilai (Hermawan, 2004). Komitmen 

merupakan komponen yang dapat membangun relationship dan merupakan 

hal yang mudah hilang, yang akan dibentuk hanya dengan pihak-pihak yang 

saling percaya (Priansa 2017).  

Menurut Kotler & Keller (2012) dalam Priansa (2017), Kepuasan 

Pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika 

kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Solomon 

(2011) dalam Priansa (2017) menyatakan bahwa kepuasan konsumen adalah 
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suatu perasaan keseluruhan konsumen mengenai produk atau jasa yang telah 

dibeli oleh konsumen. 

Menurut Tjiptono (2017), Loyalitas Pelanggan dan retensi pelanggan 

merupakan tantangan manajemen terpenting yang dihadapi para eksekutif 

puncak di seluruh penjuru dunia. Loyalitas pelanggan adalah komitmen 

pelanggan terhadap suatumerek, toko, atau pemasok yang tercermin dari 

sikap (attitude) yang sangat positif dan wujud perilaku (behavior) 

pembelian ulang yang dilakukan oleh pelanggan secara konsisten (Tjiptono 

& Candra, 2011 dalam Priansa, 2017). Loyalitas konsumen adalah jaminan 

keunggulan bersaing, pertumbuhan, laba dan tentu saja sustainability jangka 

panjang perusahaan (Priansa 2017). Seperti halnya kepuasan pelanggan, 

loyalitas juga merupakan konsep multi-dimensional yang kompleks. Salah 

satu penyebabnya adalah beragamnya devinisi dan operasionalisasi konsep 

ini. Sheth mengidentifikasikan loyalitas sebagai “fungsi dari frekuensi 

pembelian relative sebuah merek dalam situasi yang tergantung waktu dan 

independen terhadap waktu”.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suseno dan Suddin 

(2017), Amalia dan Romadhon (2015), mengatakan bahwa Komitmen 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan. Oleh karena itu, 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H7 = Komitmen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui 

kepuasan. 
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8. Hubungan perbedaan loyalitas Pasien BPJS dan Non BPJS 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan 

hukum publik yang diciptakan guna melaksanakan program jaminan 

sosial. BPJS ini meliputi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang diciptakan guna 

melaksanakan program jaminan kesehatan. Pelaksanaan BPJS Kesehatan 

mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 (Kementerian Kesehatan RI, 

2013). 

Upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberikan jaminan 

kesehatan untuk masyarakat seperti adanya Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011, Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan menggantikan sejumlah 

lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi 

jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan. Pada 

awal 2014, PT. Askes menjadi BPJS Kesehatan. BPJS diharapkan mampu 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik lagi dari 

tingkat awal hingga pelayanan paripurna (Putri, 2014). 

Menurut Kotler & Keller (2012) dalam Priansa (2017), Kepuasan 

Pelanggan yaitu perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja (hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, 

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. 

Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. 
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Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap 

suatumerek, toko, atau pemasok yang tercermin dari sikap (attitude) yang 

sangat positif dan wujud perilaku (behavior) pembelian ulang yang 

dilakukan oleh pelanggan secara konsisten (Tjiptono & Candra, 2011 dalam 

Priansa, 2017). Menurut Tjiptono (2017), Loyalitas Pelanggan dan retensi 

pelanggan merupakan tantangan manajemen terpenting yang dihadapi para 

eksekutif puncak di seluruh penjuru dunia. Loyalitas konsumen adalah 

jaminan keunggulan bersaing, pertumbuhan, laba dan tentu saja 

sustainability jangka panjang perusahaan (Priansa 2017). Seperti halnya 

kepuasan pelanggan, loyalitas juga merupakan konsep multi-dimensional 

yang kompleks. Salah satu penyebabnya adalah beragamnya devinisi dan 

operasionalisasi konsep ini.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Bitjoli, Pinontoan dan 

Buanasari (2019), mengatakan bahwa ada perbedaan antara tingkat kepuasan 

pasien BPJS dan Non BPJS di RSUD Banyumas. Oleh karena itu, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H8 = Terdapat perbedaan loyalitas Pasien BPJS dan Non BPJS RSUD 

Banyumas. 
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Berdasarkan tinjuan landasan teori dan peneliti terdahulu, maka dapat 

disusun kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

                                            H4+ 

  

                                     H1+                                   H6   

                                                                               H3+     H8 

                                     H2+                                    H7 

 

                                                 H5+ 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

Keterangan:    

                              Hubungan Langsung 

      Hubungan Intervening 

Hipotesis Penelitian  

Hipotesis 1 : Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap   

kepuasan. 

Hipotesis 2  : Komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. 

Hipotesis 3  : Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. 

Hipotesis 4  : Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. 

Hipotesis 5  : Komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. 

Komitmen 

(X2) 

Kepercayaan 

(X1) 

Loyalitas 

(Y) 

Kepuasan              

(Z) 

Pasien BPJS 

Pasien Non 

BPJS 
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Hipotesis 6 : Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui 

kepuasan. 

Hipotesis 7  : Komitmen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui 

kepuasan. 

Hipotesis 8  : Terdapat perbedaan loyalitas antara pasien BPJS dan Non BPJS 

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. 
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