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BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Persepsi Konsumen 

Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Putri (2015), Persepsi 

konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, 

mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang 

diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap. Seseorang 

termotivasi untuk membeli adalah dipengaruhi oleh persepsinya terhadap 

situasi yang dihadapinya, sedangkan yang dipersepsikan seseorang dapat 

cukup berbeda dari kenyataan yang objektif. Persepsi muncul karena adanya 

stimulus (rangsangan) dari luar yang mempengaruhi seseorang melalui 

kelima alat inderanya yaitu penglihatan, pendengaran, pembauan, perasaan 

dan sentuhan. Tindakan seseorang sesungguhnya dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi saat itu. 

Persepsi merupakan inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak 

akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang 

manentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. 

Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antara individu, semakin mudah 

dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya 

semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok idealis. 
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Menurut Solomon dalam Surya (2009), Persepsi adalah proses 

bagaimana stimuli-stimuli dasar berupa cahaya, warna, dan suara diseleksi, 

diorganisasikan, dan diinterpretasikan Persepsi bersifat subyektif karena 

persepsi setiap individu terhadap suatu obyek akan berbeda satu sama lain. 

Persepsi yang dibentuk oleh seorang individu dipengaruhi oleh isi memori 

dan pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam memori. Proses persepsi 

diawali melalui proses seleksi perseptual, yaitu persepsi yang terjadi ketika 

konsumen menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada berbagai 

informasi yang ada di dalam memori yang dimilikinya. Sebelum seleksi 

persepsi terjadi, stimulus harus mendapat perhatian terlebih dulu dari 

konsumen. Dua proses yang terjadi dalam seleksi ini meliputi perhatian dan 

persepsi selektif. Perhatian yang dilakukan oleh konsumen dapat terjadi 

secara sengaja (voluntary attention) dan tidak sengaja (involuntary 

attention). Voluntary attention terjadi ketika konsumen memiliki 

keterlibatan tinggi terhadap produk dan konsumen secara aktif mencari 

informasi mengenai produk dari berbagai sumber. Involuntary attention 

terjadi ketika konsumen dipaparkan stimuli berupa hal-hal yang dapat 

menarik konsumen atau tidak terduga dan tidak berhubungan dengan tujuan 

atau kepentingan konsumen. Secara otomatis jika konsumen dipaparkan 

stimuli seperti itu akan langsung memberikan respon.  

Proses pengorganisasian stimuli terjadi setelah konsumen 

melakukan proses seleksi terhadap stimuli. Dalam proses ini, konsumen 

mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang 
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menyeluruh untuk memahami lebih baik dan bertindak atas pemahaman 

tersebut. Artinya, konsumen akan mengintegrasikan berbagai stimulus 

untuk memberikan deskripsi lengkap tentang suatu obyek sehingga 

memudahkan mereka dalam memproses informasi dan memberikan 

pengertian yang terintegrasi terhadap stimulus. Proses terakhir dari persepsi 

yaitu memberikan interpretasi atas stimuli yang diterima oleh konsumen. 

Dalam proses ini, konsumen membuka kembali berbagai informasi yang 

terekam dalam memori jangka panjang yang berhubungan dengan stimulus 

yang diterima.      

Menurut Slameto dalam Putri (2015), faktor persepsi dibagi menjadi 

2 yaitu:  

a. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang 

terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain: 

1) Fisiologis 

2) Perhatian 

3) Minat 

4) Pengalaman dan ingatan 

5) Suasana Hati 

b. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik 

dari lingkunagn dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-

elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap 

dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang 

 Analisis Pengaruh Persepsi... Rani Tri Kasanti, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



12 
 

merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal 

yang mempengaruhi persepsi adalah:  

1) Ukuran dan Penempatan dari obyek atau stimulus. 

2) Warna dari obyek-obyek. 

3) Keunikan dan kekontrasan stimulus. 

4) Intensitas dan kekuatan stimulus. 

5) Motion atau gerakan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) persepsi adalah proses dimana 

konsumen memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Sedangkan faktor persepsi 

menurut Slameto dalam Putri (2015) terdiri dari 5, yaitu:  

a) Keterpaparan (exposure). 

b) Seleksi dan Atensi. 

c) Minat dan Relevansi. 

d) Kesadaran. 

e) Pengenalan. 

2. Kepercayaan 

Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari bisnis. Membangun 

kepercayaan dalam hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah 

suatu faktor yang penting untuk menciptakan loyalitas pelanggan. 

Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain / mitra bisnis, 

melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan.  
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Menurut Mowen dan Minor (2002) kepercayaan konsumen adalah 

semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan 

yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Kepercayaan 

mungkin didasarkan pada pengetahuan dan opini. Kepercayaan merupakan 

tingkat kepastian konsumen ketika pemikirannya diperjelas dengan 

mengingat yang berulang-ulang dari pelaku pasar dan teman-temanya. 

Kepercayaan bisa mendorong maksud untuk membeli atau menggunakan 

produk dengan menghilangkan keraguan. 

Menurut Flavian dan Giunaliu dalam Haryeni (2017) kepercayaan 

(trust) adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam 

melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang 

yang dipercayainya tersebut memiliki segala kewajibannya secara baik 

sesuai yang diharapkan. 

Beberapa elemen penting dari kepercayaan yaitu: 

a. Kepercayaan merupakan perkembangan dari pengalaman dan tindakan 

dimasa lalu.  

b. Watak yang diharapkan dari mitra seperti dapat dipercaya dan dapat 

dihandalkan.  

c. Kepercayan melibatkan kesediaan untuk menempatkan diri dalam 

resiko.  

d. Kepercayaan melibatkan perasaan aman dan yakin pada diri mitra. 

Menurut Ganesan dan Shankar dalam Haryeni (2015) menjelaskan 

bahwa kepercayaan itu merupakan refleksi dari dua komponen, yaitu:  
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1) Credibility, yang didasarkan pada besarnya kepercayaan kemitraan 

dengan organisasi lain dan membutuhkan keahlian untuk menghasilkan 

efektifitas dan kehandalan pekerjaan. 

2) Benevolence, yang didasarkan pada besarnya kepercayaan kemitraan 

yang memiliki tujuan dan motivasi yang menjadi kelebihan untuk 

organisasi lain pada saat kondisi yang baru muncul, yaitu kondisi 

dimana komitmen tidak terbentuk. 

Menurut Pappers dan Roggers dalam Haryeni (2015) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan, antara lain:  

a) Nilai merupakan hal mendasar untuk mngembangkan kepercayaan. 

Pihakpihak dalam relationship yang memiliki perilaku, tujuan dan 

kebijakan yang sama akan mempengaruhi kemampuan 

mengembangkan kepercayaan.  

b) Ketergantungan pada pihak lain mengimplikasikan kerentanan. Untuk 

mengurangi risiko pihak yang tidak percaya membina relationship 

dengan pihak yang dapat dipercaya.  

c) Komunikasi yang terbuka dan teratur. Komunikasi yang dilakukan 

untuk menghasilkan kepercayaan harus dilakukan secara teratur dan 

berkualitas tinggi atau dengan kata lain harus relevan dan tepat waktu. 

Komunikasi masa lalu yang positif menimbulkan kepercayaan dan pada 

gilirannya menjadi komunikasi yang lebih baik.  

Menurut Djati dalam Saputro (2017) kepercayaan pelanggan 

merupakan Persepsi terhadap kehandalan dari sudut pandang pelanggan 
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didasarkan pada pengalaman, atau mengarah pada tahapan transaksi yang 

didirikan oleh terpenuhinya harapan kinerja produk dan tercapainya 

keputusan. Kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

seluruh komitmen atau janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika 

suatu saat berarti.  Kepercayaan adalah faktor penting yang dapat mengatasi 

krisis dan kesulitan antara rekan bisnis selain itu juga merupakan aset 

penting dalam mengembangkan hubungan jangka panjang antar organisasi. 

Suatu organisasi harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat 

membentuk kerpercayaan tersebut agar dapat menciptakan, mengatur, 

memelihara, menyokong dan mempertinggi tingkat hubungan dengan 

pelanggan. 

3. Kualitas Pelayanan 

Menurut Tjiptono dalam Ramadhan (2016) kualitas pelayanan jasa 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut 

Supranto dalam Ramadhan (2016), Kualitas pelayanan adalah sebuah kata 

yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan 

baik. Definisi pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas 

yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan. 
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Menurut Kotler dalam Haryeni (2017) definisi pelayanan adalah 

setiap tindakan atau kegiatan yang dapat di tawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasar nya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Kualitas adalah seluruh ciri serta sifat 

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Ini jelas 

merupakan definisi kualitas yang berpusat pada konsumen, seorang 

produsen dapat memberikan kualitas bila produk atau pelayanan yang 

diberikan dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

Pelayanan merupakan faktor yang amat penting khususnya bagi 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Dimana hal ini fisik produk 

biasanya ditunjang dengan berbagai macam inisial produk. Adapun inti 

produk yang dimaksud biasanya merupakan jasa tertentu. Maka dari itu 

pentingnya mengetahui secara teoritis tentang batasan, pengertian dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi dari pada pelayanan itu sendiri. 

Pelayanan pelanggan ini sangat penting artinya bagi kehidupan suatu 

perusahaan, karena tanpa pelanggan, maka tidak akan terjadi transaksi jual 

beli diantara keduanya. 

Pelayanan merupakan unsur yang sangat penting di dalam usaha 

jasa, karena pelayanan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Pada 

dasarnya posisi pelayanan ini merupakan fakor pendukung terhadap 

aktivitas pemasaran jasa. Jika pelayanan yang diberikan memenuhi 

permintaan pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas dan bila jasa 
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pelayanan berada di bawah tingkat yang diharapkan, pelanggan akan merasa 

kurang / tidak puas. Pelanggan yang merasa tidak puas terhadap kualitas / 

pelayanan yang diberikan, dengan sendirinya akan menceritakan kepada 

orang lain sebagai komplain atas ketidakpuasannya. 

Adapun indikator kualitas pelayanan menurut Parasuraman, dalam 

Haryeni (2015), terdiri dari: 

a. Bukti nyata (Tangibles) 

Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang 

diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. 

b. Keandalan (Reliability) 

Reliability merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan 

jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. 

c. Daya tanggap (Responsiveness) 

Responsiveness merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan 

oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan 

tanggap. 

d. Jaminan (Asurance) 

Assurance merupakan pengetahuan dan perilaku karyawan untuk 

membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam 

mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. 
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e. Empati (Emphaty) 

Emphaty merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung 

oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara 

individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. 

Definisi kualitas menurut Tjiptono (2010), adalah sebagai berikut: 

1) Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan. 

2) Kecocokan untuk pemakaian. 

3) Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan. 

4) Bebas dari kerusakan atau cacat.  

5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat. 

6) Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal. 

7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 

4. Loyalitas Pelanggan 

Perilaku setelah pembelian suatu produk ditentukan oleh kepuasan 

atau ketidakpuasan akan suatu produk sebagai akhir dari proses penjualan. 

Konsep loyalitas pelanggan lebih banyak dikaitkan dengan perilaku 

(behavior) daripada sikap. Salah satu sikap positif konsumen dapat 

ditunjukkan melalui setia kepada produk perusahaan dan 

merekomendasikan produk tersebut kepada konsumen lain, sedangkan 

sikap negatif ditunjukkan melalui perkataan negatif (word of mouth) kepada 

konsumen lain dan berpindah kepada perusahaan lain. Kesetiaan merupakan 

sesuatu yang timbul tanpa adanya paksaan tetapi timbuk dengan sendirinya. 

Menurut Tjiptono (2010), loyalitas merupakan komitmen pelanggan 
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terhadap toko, merek, maupun pemasok yang didasarkan atas sikap positif 

yang tercermin dalam bentuk pembelian berulang secara konsisten. 

Konsumen yang loyal adalah orang yang: melakukan pembelian berulang 

produk atau jasa secara teratur, membeli antar lini produk atau jasa 

mereferensikan kepada orang lain dan menunjukkan kekebalan terhadap 

tarikan dari perusahaan lain. 

Loyalitas konsumen menurut Tunggal dalam Putri (2015) adalah 

kelekatan pelanggan pada suatu merek, toko, pabrikan, pemberi jasa, atau 

entitas lain berdasarkan sikap yang menguntungkan dan tanggapan yang 

baik, seperti pembelian ulang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa ada unsur perilaku dan sikap dalam loyalitas pelanggan. 

Mushanto dalam Putri (2015) berpendapat bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan dorongan perilaku untuk melakukan pembelian 

secara berulang-ulang untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap 

suatu produk maupun jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut 

membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang terjadi 

secara berulang-ulang. Loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai orang 

yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang. 

Pelanggan merupakan seseorang yang terus-menerus dan berulang kali 

datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan 

memiliki suatu produk. Loyalitas pelanggan merupakan ukuran yang dapat 

diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan juga loyalitas 
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pelanggan dapat didefinisikan berdasarkan perilaku pembelian yang 

konsisten.  

Berikut adalah karakteristik dari loyalitas konsumen: 

a. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

b. Membeli antar lini produk atau jasa.  

c. Mereferensikan kepada orang lain.  

d. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

Menurut Hasan dalam Ramadhan (2016) Loyalitas pelanggan 

dedefinisikan sebagai orang yang membeli, khusunya yang membeli secara 

teratur dan berulang-ulang. Pelanggan merupakan seseorang yang terus 

menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk 

memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan 

suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. 

Menurut Griffin (2005), Pelanggan yang loyal adalah orang yang 

melakukan pembelian berulang secara teratur, membeli antarlini produk dan 

jasa, mereferensikan kepada orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap 

tarikan dari pesaing. Pelanggan yang loyal adalah orang yang melakukan 

pembelian berulang secara teratur, membeli antarlini produk dan jasa, 

mereferensikan kepada orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap tarikan 

dari pesaing. Pelanggan merupakan seseorang yang terus menerus dan 

berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan 

keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa 

dan membayar produk atau jasa tersebut. Seorang pelanggan yang loyal 
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memiliki prasangka spesifik mengenai apa yang akan dibeli dan dari siapa. 

Pembeliannya bukan merupakan peristiwa acak. Terakhir untuk 

pengambilan keputusan menunjukkan bahwa keputusan untuk membeli 

mungkin dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pada kasus demikian dapat 

menunjukkan kompromi yang dilakukan oleh seseorang dalam unit dan 

dapat dijelaskan mengapa ia terkadang tidak loyal pada produk atau jasa 

yang paling disukainya.  

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Gita 

Sukmawati 

Putri dan 

Aniek 

Wahyuati, 

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Manajemen 

Volume 4, 

Nomor 11, 

November 

2015  

PENGARUH PERSEPSI 

KONSUMEN, 

KUALITAS 

PELAYANAN DAN 

CITRA MEREK  

TERHADAP 

LOYALITAS 

PELANGGAN PADA 

EXCELSO TUNJUNGAN 

PLAZA SURABAYA   

 

a. Persepsi 

konsumen 

berpengaruh 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan  

b. Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

2. Haryeni, dkk, 

JURNAL 

EKONOMI & 

BISNIS 

DHARMA 

ANDALAS 

VOLUME 19 

NO 2, JULI 

2017 

KUALITAS 

PELAYANAN, 

KEPERCAYAAN DAN 

KEPUASAN NASABAH  

DAN PENGARUHNYA 

TERHADAP 

LOYALITAS NASABAH 

PADA TABUNGAN 

BANK RAKYAT 

INDONESIA (PERSERO) 

TBK KANTOR CABANG 

KHATIB SULAIMAN 

a. Kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

nasabah  

b. Kepercayaan 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

nasabah 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3. Danang Adi 

Saputro, dkk, e 

– Jurnal Riset 

Manajemen 

Fakultas 

Ekonomi 

Unisma, Mei 

2017 

PENGARUH KEPUASAN 

PELANGGAN, 

KEPERCAYAAN 

PELANGGAN DAN 

SWITCHING BARRIERS 

TERHADAP 

LOYALITAS 

PELANGGAN (STUDI 

KASUS PADA TOKO 

OGAN MALANG) 

Kepercayaan 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

konsumen  

4. Alfian Gilang 

Ramadhan dan 

Nur Laily, 

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Manajemen : 

Volume 5, 

Nomor 9, 

September 

2016 

PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN, CITRA 

DAN KEPUASAN 

PELANGGAN 

TERHADAP 

LOYALITAS 

PELANGGAN UD. 

SETIA ELECTRIC 

SIDOARJO 

Kualitas 

Pelayanan 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan  

5. Ivan Octora 

Lubis dan 

Suwitho, 

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Manajemen 

Volume 6, 

Nomor 5, Mei 

2017 

PENGARUH CITRA 

MEREK, KUALITAS 

PELAYANAN, DAN 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

TERHADAP 

LOYALITAS 

PELANGGAN 

Kualitas 

Pelayanan 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

6. Desan 

Henriawan, 

Universitas 

Sebelas April 

Copetition, 

Volume VI, 

Nomor 2, 

November 

2015 

PENGARUH KUALITAS 

PELAYANAN DAN 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

TERHADAP 

LOYALITAS 

PELANGGAN (STUDI 

KASUS PADA TOKO 

CABANG MUFIN 

WILAYAH BANDUNG 

TIMUR) 

Kualitas 

Pelayanan 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan 
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No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

7. Ni Made Marta 

Nidyatantri, 

dkk, E-Jurnal 

Agribisnis dan 

Agrowisata  

ISSN: 2301-

6523  Vol.5, 

No.1, Januari 

2016 

PENGARUH KEPUASAN 

DAN KEPERCAYAAN 

TERHADAP 

LOYALITAS 

KONSUMEN KEDELAI 

JEPANG EDAMAME 

PENDEKATAN 

STRUCTURAL 

EQUATION MODELING 

Kepercayaan 

berpengaruh 

terhadap loyalitas 

konsumen. 

8. Eric Yeboah-

Asiamah and 

friends, Int. J. 

Business and 

Emerging 

Markets, Vol. 

8, No. 1, 2016 

IMPLICIT AND EXPLICIT 

LOYALTY: THE ROLE OF 

SATISFACTION, TRUST 

AND BRAND IMAGE SIN 

MOBILE 

TELECOMMUNICATION 
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C. Kerangka pemikiran 

Sugiyono (2015), mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran 

yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan 

diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Pertautan antar variabel tersebut, 

selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk hubungan antar variabel penelitian. 
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1. Pengaruh antara variabel  persepsi konsumen (X1) dengan variabel loyalitas 

pelanggan (Y) 

Menurut Kotler dan Keller (2009) persepsi adalah proses dimana 

konsumen memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Seseorang termotivasi 

untuk membeli sesuatu adalah dipengaruhi oleh persepsinya. Persepsi 

konsumen timbul karena adanya rangsangan dari luar yang mempengaruhi 

seseorang melalui kelima alat inderanya. Rangsangan tersebut kemudian 

diseleksi, diorganisir dan diimplementasikan oleh setiap orang dengan 

caranya masing-masing.  

Oeh karena itu persepsi konsumen terhadap suatu produk 

mepengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen, dan 

apabila konsumen tersebut merasa puas dan melakukan pembelian secara 

berulang terhadap produk dan mengakibatkan terjadinya loyalitas 

pelanggan terhadap produk tersebut. Hasil penelitian Putri dan Wahyuati 

(2015) menunjukan bahwa persepsi konsumen berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan di Café Exelco Tunjungan Plaza Surabaya. 

2. Pengaruh antara variabel kepercayaan (X2) dengan variabel loyalitas 

pelanggan (Y) 

Membangun kepercayaan sangat penting karena kepercayaan 

merupakan kunci keberlangsungan hidup merek dalam jangka panjang. 

Membangun kepercayaan dalam hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan adalah suatu faktor yang penting untuk menciptakan loyalitas 
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pelanggan. Menurut Mowen dan Minor (2002) kepercayaan konsumen 

adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua 

kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. 

Dalam penelitian Haryeni dkk (2017) menyatakan bahwa 

kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas Nasabah Pada Tabungan Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Khatib Sulaiman. 

3. Pengaruh antara variabel kualitas pelayanan (X3) dengan variabel loyalitas 

pelanggan (Y) 

Masyarakat sebagai konsumen tentu selalu mengharapkan adanya 

pelayanan yang baik dari perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginannya. Hal ini disebabkan karena berkembangnya ekonomi, 

teknologi, dan daya pikir masyarakat bahwa mereka mempunyai hak untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Hasil penelitian Putri dan 

Wahyuati (2015) menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan di Café Exelco Tunjungan Plaza Surabaya. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1  = Persepsi Konsumen, Kepercayaan, dan Kualitas Pelayanan secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Loyalitas pelanggan pada 

Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap. 

H2  = Persepsi Konsumen berpengaruh terhadap Loyalitas pelanggan pada 

Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap.  

H3  = Kepercayaan berpengaruh terhadap Loyalitas pelanggan pada 

Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap. 

H4  = Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Loyalitas pelanggan pada 

Toserba Jadi Baru Kroya, Cilacap. 

 

H1 

H3 

H4 

 

Persepsi Konsumen 

(X1) 

Kepercayaan  

(X2) 

Kualitas Pelayanan 

(X3) 

H2 

 

Loyalitas 

Pelanggan (Y) 
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