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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kualitas Pelayanan 

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena 

orang yang berbeda mengartikan secara berlainan. Kualitas menurut ISO 

9000 adalah : “degree to which a set of inherent characteristics filfills 

requirements” (derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam 

memenuhi persyaratan) 

Menurut Kotler (2009), definisi pelayanan adalah setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan 

apapun. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada 

konsumen itu sendiri. Menurut Wijaya (2011), kualitas pelayanan adalah 

ukuran seberapa bagus tingkat pelayanan yang diberikan mampu sesuai 

dengan ekspektasi pelanggan. Menurut Tjiptono (2008), Kualitas jasa 

merupakan sesuatu yang dipersepsikan oleh pelanggan. pelanggan akan 

menilai kualitas sebuah jasa yang dirasakan berdasarkan apa yang mereka 

deskripsikan dalam benak mereka. 

Menurut Tjiptono (2008), Jasa memiliki empat karakteristik utama 

yang membedakannya dari barang yaitu : 
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a. Tidak Berwujud 

Jasa berbeda dengan barang, Jika barang merupakan suatu obyek, alat, 

atau benda maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja (performance), 

atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, maka jasa hanya bisa 

dikonsumsi tetapi tidak dimiliki. 

b. Tidak Terpisah 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi. 

Sedangkan jasa dilain pihak, umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antar 

penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran 

jasa. Kedua pihak mempengaruhi hasil (out come) dari jasa tersebut. 

Dalam hubungan penyedia jasa dan pelanggan ini, efektifitas individu 

menyampaikan jasa (contact-personel) merupakan unsur penting. 

c. Keanekaragaman 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standarized 

output, artinya banyak variasi, bentuk, kualitas dan jenis tergantung 

pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. 

d. Tidak Tahan Lama 

Jasa tidak tahan lama berarti bahwa jasa tidak dapat disimpan untuk 

dijual atau dipakai kemudian. 

  Menurut Daryanto dan Setiyobudi (2014), terdapat 12 unsur 

– unsur kualitas pelayanan meliputi penampilan, tepat waktu dan janji, 

kesediaan melayani, pengetahuan dan keahlian, kesopanan dan ramah 
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tamah, kejujuran dan kepercayaan, kepastian hukum, keterbukaan, efisien, 

biaya, tidak rasial, dan kesederhanaan. 

 Pelayanan yang diberikan dalam pemasaran suatu produk 

mencakup pelayanan sewaktu penawaran produk, pelayanan dalam 

pembelian/penjualan produk itu (Oentoro, 2012). Kualitas Layanan menurut 

Parasuraman, et al. (dalam Novia, 2016) merupakan perbandingan antara 

layanan yang dirasakan (persepsi) konsumen dengan kualitas layanan yang 

di harapkan konsumen.  

 

2. Kepuasan Pelanggan 

Kotler dan Keller (2009), mendefinisikan kepuasan konsumen 

merupakan prioritas utama bagi setiap perusahaan, kepuasan adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja atau hasil dari sebuah produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Kepuasan pelanggan menurut 

Kotler dalam Tjiptono (2008), adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan 

harapannya. 

Menurut Tjiptono (2008), mengidentifikasi 4 metode untuk 

mengukur kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-

oriented) perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan 
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mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran, kartu kometar 

dan lain-lain. Informasi-informasi yang diperoleh akan memberikan 

ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan. 

2. Ghost Shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost 

shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka 

melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan 

produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka 

dalam membeli produk tersebut. 

3. Lost Customer Analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelangan yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

4. Survai Kepuasan Pelanggan 

Melalui survai perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan 

balik (fedback) secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap 

para pelanggannya.  

 Menurut Assauri (2009), mendefinisikan kepuasan pelanggan 

merupakan suatu indikator kedepan akan keberhasilan bisnis perusahaan, 

yang mengukur bagaimana baiknya tanggapan pelanggan terhadap masa 

Analisa Pengaruh Kualitas…, Dadik Febrianto, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



12 
 

depan bisnis perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan faktor penting bagi setiap perusahaan, konsumen yang merasa 

puas cenderung kembali dan menggunakan produk tersebut.  Pembeli akan 

bergerak setelah membentuk persepsi terhadap nilai penawaran, kepuasan 

sesudah pembelian tergantung dari kinerja penawaran dibandingkan 

dengan harapannya, maka definisi kepuasan konsumen adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan (kinerja atau hasil) yang 

dirasakan dibandingkan dengan harapannya (Sunyoto, 2012). 

Teori-teori yang membahas kepuasan pelanggan (Sangadji, Sopiah, 

2013) : 

1. Teori perasaan afektif eksperiental (experientially affective 

feeling theory) 

Menurut (Jones, 2008) teori ini beranggapan bahwa kepuasan 

konsumen dipengaruhi oleh perasaan positif dan negative yang 

diasosiasikan konsumen dengan produk yang sudah dibeli dan 

dikonsumsi. 

2. Teori kepuasan (the expectancy disconfirmation model) 

Teori kepuasan mengemukakan bahwa kepuasan dan 

ketidakpuasan konsumen merupakan dampak dari 

perbandingan antara harapan konsumen sebelum pembelian 

dengan kinerja produk yang sesungguhnya. Ketika membeli 

suatu produk, konsumen memliki harapan tentang bagaimana 

kinerja produk tersebut (product performance) : 
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a. Produk berkinerja lebih baik dari yang diharapkan. Inilah 

yang disebut diskonfirmasi positif (positive disconfirmation). 

Jika ini terjadi, konsumen akan merasa puas.  

b. Produk berkinerja seperti yang diharapkan. Inilah yang 

disebut konfirmasi sederhana (simple confirmation). Produk 

tersebut tidak memberikan rasa puas, tetapi juga tidak 

mengecewakan konsumen. Konsumen akan memiliki perasaan 

yang netral. 

c. Produk berkinerja lebih buruk dari yang diharapkan. Inilah 

yang disebut diskonfirmasi negatif (negative disconfirmation). 

Produk yang berkinerja buruk, tidak sesuai dengan harapan 

konsumen, akan menyebabkan kekecewaan sehingga 

konsumen merasa tidak puas.  

 

 

3. Inovasi Produk  

Untuk mencapai kesuksean dalam persaingan, menurut Suryani 

(2008) perusahaan harus mempertahankan dan meningkatkan pelanggan. 

mempertahankan pelanggan dapat diartikan dengan bagaimana usaha 

perusahaan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

melebihi apa yang dilakukan pesaing, sedangkan meningkatkan pelanggan 

berarti perusahaan harus dapat menangkap setiap peluang yang ada 

melalui strategi pemasaran untuk mendapatkan pelanggan baru. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menarik pelanggan 
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baru adalah dengan melakukan sebuah inovasi terhadap produknya. 

Karena inti dari bauran pemasaran adalah produk yang ditawarkan. 

Definisi mengenai pengertian inovasi produk menurut Myers dan 

Marquis dalam Kotler (2007), menyatakan bahwa inovasi produk adalah 

gabungan dari berbagai macam proses yang saling mempengaruhi antara 

yang satu dengan yang lain. Jadi inovasi bukanlah konsep dari suatu ide 

baru, penemuan baru atau juga bukan merupakan suatu perkembangan dari 

suatu pasar yang baru saja, tetapi inovasi merupakan gambaran dari semua 

proses-proses tersebut. 

Menurut Hubeis (2012), inovasi ini diperlukan perusahaan agar 

tetap bertahan atau lebih lebih kompetitif. Inovasi adalah produk atau jasa 

yang dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk atau jasa baru. Secara 

sederhana, inovasi dapat diartikan sebagai terobosan yang berkaitan 

dengan produk-produk baru. Namun Kotler dan Keller (2013), 

menambahkan bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada pengembangan 

produk-produk atau jasa-jasa baru. Inovasi juga termasuk dalam pemikiran 

bisnis baru dan proses baru. Inovasi juga dipandang sebagai mekanisme 

perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan perusahaan yang 

dinamis. Oleh sebab itu maka perusahaan diharapkan menciptakan 

pemikiran-pemikiran baru, gagasan baru yang menawarkan produk 

inovatif serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggannya. 

Inovasi semakin memiliki arti penting bukan saja sebagai suatu alat untuk 
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mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan melainkan juga untuk 

unggul dalam persaigan. 

Menurut Tjiptono, dkk (2008), inovasi produk memberikan nilai 

yang lebih bagi perusahaan innovator yang dapat menjadi pioneer untuk 

berpeluangan mendapatkan citra dan reputasi positif atas daya inovasi dan 

keprogresifannya dalam membuka pasar, selain itu dijelaskan juga inovasi 

dapat diartikan sebagai implementasipraktis sebuah gagasan ke dalam 

produk atau proses baru. 

 

4. Loyalitas Pelanggan 

Menurut Yuniarti (2015), Loyalitas adalah merupakan besarnya 

konsumsi dan frekuensi yang dilakukan oleh seorang konsumen terhadap 

suatu perusahaan. Loyalitas adalah tentang presentase dari orang yang 

pernah membeli dalam kerangka waktu tertentu dan melakukan pembelian 

ulang sejak pembelian yang pertama. Dalam mengukur kesetiaan, 

diperlukan beberapa atribut berikut : 

a. Mengatakan hal yang positif tentang perusahaan kepada orang lain. 

b. Merekomendasikan perusahaan kepada orang lain yang meminta saran. 

c. Mempertimbangkan bahwa perusahaan merupakan pilihan pertama 

dalam melakukan pembelian jasa. 

d. Melakukan lebih banyak bisnis atau pembelian dengan perusahaan 

beberapa tahun mendatang. 
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Kotler dan Keller (2012), mengemukakan beberapa indikator dari 

pelanggan yang bersifat loyal sebagai berikut : 

1) Repeat Purchase (kesetiaan dalam pembelian produk) 

2) Retention (ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan) 

3) Referalls (mereferensikan secara total eksistenti perusahaan) 

 Konsumen yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan. 

Hal ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya. Menurut Griffin 

dan Etta dan Sopiah (2013), menyatakan bahwa konsumen yang loyal 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat purchase) 

2. Melakukan pembelian disemua lini produk atau jasa (purchase across 

product and service lines) 

3. Merekomendasikan produk lain (refers other) 

4. Menunjukkan kekebalan daya tarik produk sejenis dari pesain 

(demonstates on immunity to the full of the competition). 

 Griffin dalam (Semuel dan Brahmana, 2014) berpendapat bahwa 

seseorang pelanggan dikatakan setia atau loyal apabila pelanggan tersebut 

menunjukkan perilaku pembelian secara teratur atau terdapat suatu kondisi 

dimana mewajibkan pelanggan membeli paling sedikit dua kali dalam 

selang waktu tertentu. Upaya memberikan kepuasan pelanggan dilakukan 

untuk mempengaruhi sikap pelanggan, sedangkan konsep loyalitas 

pelanggan lebih berkaitan dengan perilaku pelanggan daripada sikap dari 

pelanggan. 
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B.  Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang factor-faktor 

yang mempengaruhi Loyalitas Pelanggan. Hasil penelitian tersebut akan 

digunakan sebagai bahan referensi dan perundingan dalam penelitian ini. 

Table 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO 
NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN  

1 Shandy Widjoyo 

Putro Hatane 

Semuel, Ms., 

Ritzky Karina 

M.R 

Brahmana, S.E., 

M.A. 

(2014) 

Pengaruh Kualitas 

Layanan dan 

Kualitas Produk 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan dan 

Loyalitas Konsumen 

Restoran Happy 

Garden Surabaya 

1. Variabel Kualitas 

Layanan Berpengaruh 

Positif Signifikan 

Terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Pelanggan. 

2. Kualitas Produk 

Berpengaruh Positif dan 

Signifikan Terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan. 

2 Oddy Adam 

Noegroho, 

Suharyono, dan 

Srikandi 

Kumadji 

 

Pengaruh Experiental 

Marketing dan Bran 

Trust Terhadap 

Kepuasan Pelanggan 

dan Loyalitas 

Pelanggan 

1. Variable Experiental 

Marketing berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

2. Variable Bran Trust 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan. 

3. Variable Brand Trust 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loya 

litas 

4. Variable kepuasan 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas. 

3 Endang 

Tjahjaningsih, 

Pengaruh Citra dan 

Promosi Terhadap 

1. Promosi dan kepuasan 

pelanggan terbukti 

signifikan terhadap 
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NO 
NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN  

2013 Kepuasan Pelanggan 

Serta Dampaknya 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Studi 

pada Pelanggan 

Supermarket 

Carrefour di 

Semarang) 

loyalitas pelanggan. 

4 Jessica Novia. J, 

2016 

Kualitas Layanan 

dan Kepercayaan 

Seseorang Terhadap 

Loyalitas Belanja 

pada Vittoriashop 

1. Terdapat pengaruh 

signifikan pada variabel 

Kualitas Layanan 

terhadap variabel 

loyalitas Pelanggan 

Vittoriashop 

5 Elinawati Susi 

,Mentari Sinurat,  

Bode 

Lumanauw,  

Ferdy Roring. 

2017 

Pengaruh Inovasi 

Produk, Harga, Citra 

Merek dan Kualitas 

Layanan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

Mobil Suzuki Ertiga  

1. Variabel Inovasi Produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

mobil Suzuki 

Ertiga di Manado. 

6 Zeyad M. EM, 

Kishada Norailis 

Ab, Wahab 

Influence of 

Customer 

Satisfaction, Sevice 

Quality, and Trust on 

Customer Loyalty in 

Malaysian Islamic 

Banking 

1. The effect of customer 

satisfaction, sevice 

quality, and trust on 

customer loyalty in 

Malaysian Islamic 

Banking is determined 

by examining the 

correlation between 

customer loyalty and 

customer satisfaction, 

customer service 

quality, and customer 

trust. 

7 Leila Agha 

Kasiri, Kenny 

Teoh Guan 

Cheng, Murali 

Sambasivan 

Integration of 

standardization and 

customization: 

impact on service 

quality, customer 

Dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan 

pelanggan berpengarug 

secara positif terhadap 
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NO 
NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN  

Samsinar, Md. 

Sidin 

2016 

satisfaction, and 

loyalty. 

loyalitas pelanggan 

8 Rinny E. Kalalo 

2013 

Customer 

Relationship 

Management dan 

Kualitas Pelayanan 

pengaruhnya 

terhadap loyalitas 

Konsumen Dept. 

Store Manado 

1. CRM secara parsial 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

konsumen. 

2. Kualitas pelayanan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

loyalitas konsumen 

  

B. Kerangka Pemikiran 

1. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas pelanggan 

Hubungan kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan adalah 

saling berkaitan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka 

akan semakin besar kemungkinan loyal terhadap suatu produk atau jasa 

tersebut, atau sebaliknya semakin buruk kualitas pelayanan yang diberikan 

maka kemungkinan untuk berganti produk atau jasa semakin besar. 

Dengan kualitas pelayanan yang baik maka akan memberikan tingkat 

keinginan untuk menggunakan kembali yang semakin tinggi. Penelitian 

dari Putro dkk (2014), membuktikan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan restoran 

Happy Garden Surabaya.  

2. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 
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Inovasi Produk 

(X3) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjahjaningsih, Endang 

(2013),  menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan demikian menyatakan 

bahwa semakin tinggi kepuasan pelanggan, maka akan semakin tinggi pula 

loyalitas pelanggan. 

3. Pengaruh Inovasi Produk Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, Inovasi Produk 

berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Hal tersebut 

berarti dengan adanya Inovasi Produk dapat membuat konsumen menjadi 

loyal dikarenakan konsumen tidak bosan dengan menu yang ditawarkan 

karena memiliki variasi. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang 

pernah dilakukan oleh Susi dkk (2017), yang berjudul “Pengaruh Inovasi 

Produk, Harga, Citra Merek dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Mobil Suzuki Ertiga”. 

D.  Hipotesis 

  

 H1   

 

 H2  

 

 H3 

  H4 

                   

 

Kualitas Pelayanan 

(X1) 

Kepuasan Pelanggan 

(X2) 

Loyalitas Pelanggan 

(Y) 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut : 

H1 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

H2 : Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

H3 : Inovasi Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

H4 : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan dan Inovasi Produk secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 
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