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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan 

perusahaan suapaya mampu bertahan dan tetap mendapatkan kepercayaan 

pelanggan. Kualitas pelayanan sendiri yang menjadi ukuran bagi pelanggan 

baik daan tidaknya suatu produk atau jasa yang telah mereka gunakan. Pola 

konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan 

pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan.  

Menurut American Seciety dalam Kotler dan Keller (2009), kualitas 

adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada 

kemamuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) definisi pelayanan adalah setiap tindakan 

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

pada dasarya tidak berwujud dan mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut 

Ratnasari dan Aksa (2011), kualitas jasa adalah seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima/peroleh. 

Menurut Wyckof (2006) dalam (Nainggolan dkk, 2016) kualitas jasa 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dari pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Berdasarkan 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu 
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tindakan atau kegiatan upaya menyampaikan jasa kepada pihak ke pihak lain 

untuk memunuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar terciptanya 

kepuasan pelanggan. Dalam salah satu studi mengenai SERVQUAL oleh 

Parasuraman (1996) dalam (Ratnasari dan Aksa, 2011) terdapat 5 dimensi 

SERVQUAL yaitu sebagai berikut. 

1. Tangibles atau bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. 

2. Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. 

3. Responsiveness atau ketanggapan, yaitu suatu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan 

tepat kepada pelanggan, dengan menyampaian informasi yang jelas. 

4. Assurance atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, kesopan 

santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan 

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian, tulus dan bersifat individual atau 

pribadi kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

pelanggan, dimana suatu perusahan diharapkan memiliki suatu 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang 

nyaman bagi pelanggan 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan…, Andi Afianto, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



12 
 

B. Keanekaragaman Produk 

Keragaman produk merupakan hal penting yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja produk, jika produk tersebut tidak 

beragam maka produk tersebut tentu akan kalah bersaing dengan produk yang 

lain ini berarti perusahaan gagal memberikan kepuasan terhadap konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) keragaman produk adalah rentang pilihan 

yang disediakan oleh saluran pemarasan. Biasanya, pelanggan lebih menyukai 

pilihan yang banyak karena semakin banyak pilihan semakin besar peluang 

untuk menemukan apa yang mereka butuhkan.  

Menurut Raharjani (2009) dalam Safitri dkk (2017), keanekaragaman 

produk merupakan kelengkapan barang yang dijual dan ketersediaan barang-

barang tersebut. Keanekaragaman produk yaitu menyangku kedalaman, luas 

dan kualitas produk yang ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap 

saat di toko, menurut Engels (2005) dalam (Rorimpandey dkk, 2017). 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman produk 

merupakan kelengkapan barang atau jasa yang dijualan oleh produsen dalam 

suatu usaha. Indikator keragaman produk menurut Engels (1995) dalam (Safitri 

dkk, 2017) yaitu: 

1. Kelengkapan variasi produk. 

2. Keragaman rasa. 

3. Produk disajikan tepat sesuai pesanan. 

4. Ketersediaan berbagai pilihan menu makanan/minuman. 
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5. Tersedianya keragaman produk minuman dalam berbagai pilihan ukuran. 

C. Lokasi 

Dalam membuat rencana bisnis, pemilihan lokasi usaha adalah hal 

utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor 

penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Banyak hal yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi, sebagai salah satu faktor 

mendasar, yang sangat berpengaruh pada penghasilan dan biaya, baik biaya 

tetap maupun biaya variable. Lokasi juga berpengaruh terhadap kenyamanan 

pembeli dan juga kenyamanan pemilik usaha. 

Menurut Paul (2009) dalam Dulkhatif dkk (2016), berpendapat bahwa 

lokasi yang baik menjamin tersediannya akses cepat, dapat menarik sejumlah 

besar konsumen dan cukup kuat untuk mengubah pola konsumen dalam 

memilih tempat yang dekat dan pembelian konsumen. Lokasi adalah 

berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan 

operasi kegiatannya, menurut Lapiyoadi (2006) dalam (Nainggolan dkk, 2016). 

Menurut Ratnasari dan Aksa (2011), lokasi yaitu keputusan yang dibuat 

perusahaan berkaitan dengan dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan. 

Indikator lokasi menurut Tjiptono (2015), yaitu sebagai berikut :  

1. Akses. Misalnya lokasi yang sering dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transportasi. 

2. Visibilitas. Yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari 

jarak pandang normal. 

3. Lalu lintas (traffic). Menyangkut dua pertimbangan utama : 
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a. Banyaknya orang yang lalu lintas bisa memberikan peluang besar 

terhadap pembelian, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi 

spontan, tanpa perencanaan. 

b. Kepadetan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi peluang. 

4. Tempat parkir yang luas, nyaman dan aman baik untuk kendaraan roda 

dua maupun roda empat. 

5. Ekspensi. Yaitu tersedianya tempat yang cukup luas apabila ada 

perluasan dikemudian hari. 

6. Lingkungan. Yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang 

ditawarkan. 

7. Persaingan (lokasi pesaing).   

D. Kepuasan konsumen 

Kepuasan konsumen telah menjadi konsep sentral dalam praktik 

pemasaran serta merupakan salah satu tujuan essensial bagi aktivitas bisnis. 

Setiap perusahaan tentu akan meminimalkan sesuatu yang membuat 

pelanggannya tidak puas dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Menurut 

Kotler dan Keller (2009), kepuasan merupakan mencerminkan penilaian 

seseorang tentang kinerja produk anggapannya (atau hasil) dalam kaitannya 

ekspektasi. Jika kinerja produk tersebut tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan 

tersebut tidak puas dan kecewa. Jika kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, 

pelanggan tersebut puas. Jika kinerja produk melebihi ekspektasi, pelanggan 

tersebut senang. Menurut Wilkie (1990) dalam Tjiptono (2014) mendefinisikan 

kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap 
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pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Sementara itu, Engel et al (1990) 

dalam Tjiptono (2014) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan 

evaluasi pembeli di mana alternatif yang dipilih sekurang – kurangnya sama 

atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila 

hasil (outcome) tidak memenuhi harapan. 

Kepuasan menurut Kotler dan Keller (2008) dalam Ratnasari dan Aksa,  

(2011) dinyatakan sebagai tingkat persaan dimana seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja produk/jasa yang diterima dan yang diharapkan. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan penilaian atau evaluasi seseorangan tentang kinerja produk dengan 

harapan sebelum pembelian produk. Indikator kepuasan konsumen menurut 

Dutka (1994) dalam Subroto (2013)  : 

1. Konfirmasi harapan responden terkait produk atau jasa yang telah 

dirasakan (Attribute related to the product). 

2. Responden berniat melakukan pembelian ulang (Attribute related to 

purchase). 

3. Kepuasan keseluruhan terkait produk atau jasa yang telah diberikan 

(Attribute related to service). 

E. Loyalitas konsumen  

Pada dasarnya loyalitas yang sesungguhnya tidak akan dapat terbentuk 

apabila pelanggan tidak atau belum melakukan proses pembelian terlebih 

dahulu. Pelanggan yang puas akan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi 

terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dibandingkan dengan pelanggan 
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yang tidak puas. Loyalitas pelanggan merupakan kelanjutan dari kepuasan 

pelanggan, walaupun sebenarnya loyalitas tidak mutlak tercipta dari hasil 

kepuasan pelanggan. 

Menurut Oliver dalam Kotler dan Keller (2009) menyatakan komitmen 

yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali 

produk atau jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha 

pemasaran berpotensi menyababkan pelanggan beralih. Menurut Sheth, et al. 

(2004) dalam Tjiptono (2014) loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan 

terhadap suatu merk, toko, atau pemasok, berdasarkan sikap yang sangat positif 

dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Sementara itu loyalitas 

pelanggan dalam konteks pemasaran jasa didefinisikan oleh Bendapudi dan 

Berry (1997) dalam Tjiptono (2014) sebagai respon yang terkait erat dengan 

ikrar atau janji untuk memegang teguh komitmen yang mendasari kontinuitas 

relasi dan biasanya tercermin dalam pembelian berkelanjutan dari penyedia 

jasa yang sama atas dasar dedikasi maupun kendala pragmatis. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan komitmen pelanggan dipegang secara mendalam yang 

memunculkan pembelian kembali dalam jangka panjang. Menurut Griffin 

(2005) dalam Sembiring dkk (2014), mengidentifikasikan empat kelompok 

karakteristik yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi yaitu : 

1. Membeli ulang secara teratur. 

2. Membeli diluar lini produk atau jasa. 
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3. Menujukan kekebalan dari tarikan persaingan tidak berpengaruh oleh 

tarikan persaingan produk sejenis lainnya. 

4. Menolak produk lain. 

5. Merekomendasikan kepada orang lain. 

F. Hasil Penelitian Terhadulu 

No Penulis & 

Tahun 

Variabel yang 

Digunakan 

Hasil 

1.  Dulkhatif, 

Andi Tri 

Haryono, Moh 

Mukeri Warso 

(Dulkhatif, 

dkk. 2016) 

Journal Of 

Management, 

Volume 2 No. 

2 Maret 2016 

Kualitas 

Pelayanan, 

Lokasi  

Kepuasan 

Pelanggan dan 

Loyalitas 

pelanggan 

 

Kualitas Pelayanan berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan.  

Kepuasan Pelanggan berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Lokasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas. 

2.  Loredah 

Paulina 

Nainggolan, 

Ari 

Pradhanawati, 

Wahyu 

Hidayat   

(Nainggolan 

Paulina 

Lorendah, dkk. 

2016) 

Journal Of 

Social And 

Political Of 

Science 2016. 

Kualitas 

Pelayanan, 

Keanekaragam

an Produk, 

Lokasi dan 

Kepuasan 

Pelanggan 

Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Keanekaragaman Produk berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 

Lokasi berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan. 

3.  Agung 

Firatmadi 

(Firatmadi 

Agung, 2017) 

Journal of 

Business 

Studies 2017. 

ISSN 2443-

3837 

Kualitas 

Pelayanan, 

Persepsi 

Harga, 

Kepuasan 

Pelanggan dan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan pelanggan dan Loyalitas 

Pelanggan 

Persepsi Harga berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas 

Pelanggan 

Kepuasan Pelanggan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pengaruh Kualitas Pelayanan…, Andi Afianto, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



18 
 

4.  Denny 

Mahendra dan 

Aris Tri 

Haryanto 

(Mahendra 

Denny, dkk. 

2017) Buletin 

Ekonomi Vol. 

15 No. 1 2017 

Kualitas 

Pelayanan, 

Harga, Lokasi, 

Kepuasan, 

Citra dan 

Loyalitas. 

Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan, Citra dan Loyalitas 

Harga berpengaruh signfinikan terhadap 

Kepuasan, Citra dan Loyalitas 

Lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan 

5.  FX Agus 

Subroto 

(Subroto, 

2013) Jurnal 

Manajemen 

dan 

Kewirausahaan 

Vol. 15 No 1 

Maret 2013, 

Hal 41-52. 

ISSN 1411-

1438 

Market 

Orientation, 

Service 

Quality, 

Satisfaction, 

and Loyalty 

Market Orientation berpengaruh signifikan 

terhadap Service Quality 

Market Orientation berpengaruh signifikan 

terhadap Satisfaction 

Market Orientation berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalty 

6.  Jenet Natasya 

Rorimpandey, 

Jantje L. 

Sepang, Fitty 

Valdi Arie 

(Rorimpandey 

Natasya Jenet, 

dkk. 2017) 

Jurnal EMBA 

Vol. 5 No. 2 

Juni 2017, Hal 

893-900 

Store 

Atmosphere, 

Keanekaragam

an Produk dan 

Loyalitas 

Konsumen.  

Keanekaragaman Produk berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

Store Atmosphere berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen. 

7.  Ratna Sari Nur 

Indah Safitri, 

Setyaningsih 

Sri Utami, 

Sunarso 

(Safitri Indah 

Nur Sari 

Ratna, dkk. 

2017) 

Jurnal 

Ekonomi dan 

Kewirausahaan 

Vol. 17 No. 2 

Store 

Atmosphere, 

Harga, 

Kualitas 

Pelayanan, 

Keanekaragam

an Produk dan 

Kepuasan 

Konsumen. 

Store Atmosphere berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

Harga berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan konsumen. 

Kualitas Pelayanan berperngaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

Keragaman Produk berpengaruh signifikan 

terhadapat kepuasan konsumen. 
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Juni 2017 

8.  Ifik Sofiyanto, 

Aziz Fathoni, 

Andi Tri 

Haryono 

(Sofiyanto Ifik, 

dkk. 2016) 

Journal Of 

Management, 

Volume 2 No. 

2 Maret 2016 

Lokasi, 

Tingkat Suku 

Bunga, 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Kepuasan 

Nasabah  

Lokasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. 

Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. 

9.  Inka Janita 

Sembiring, 

Suharyono dan 

Andriani 

Kusumawati 

(Sembiring 

Janita Inka, 

dkk. 2014) 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis (JAB), 

Vol. 15, No.1, 

2014. 

Kualitas 

Produk, 

Kualitas 

Pelayanan, 

Kepuasan 

Pelanggan dan 

Loyalitas 

Pelanggan  

Kualitas Produk berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan. 

Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas 

Pelanggan. 

Kepuasan Pelanggan berpengaruh signifikan 

terhadap Loyalitas Pelanggan. 

10.  Yohana Angel 

Chrestina, 

Marjam 

Desma 

Rahadhini, 

Untung 

Swiwidodo 

(Chrestina 

Angel Yohana 

dkk, 2017) 

Jurnal 

Ekonomi dan 

Kewirausahaan

, Vol. 17, No. 

2, 2017 

Keragaman 

menu, 

Kepercayaan, 

Nilai, 

Kepuasan dan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Kepuasan memediasi pengaruh Keragaman 

menu terhadap loyalitas pelanggan. 

Kepuasan memediasi pengaruh kepercayaan 

terhadap loyalitas. 

Kepuasan memediasi pengaruh nilai terhadap 

loyalitas. 

Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan.  

11.  Rismatul 

Karomah, Rois 

Arifin, M. 

Hufron 

(Karomah 

Rismantul dkk, 

2015) 

Kualitas 

Produk, 

Pelayanan, 

Harga, Lokasi, 

Kepuasan dan 

Loyalitas 

pelanggan. 

Kepuasan memediasi pengaruh kualitas 

produk terhadap loyalitas pelanggan. 

Kepuasan memediasi pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Kepuasan memediasi harga terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Kepuasan memediasi pengaruh Lokasi 
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terhadap loyalitas pelanggan. 

Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

12.  Michael 

Karikari 

Appiah 

(Appiah, 2016) 

British Journal 

of Marketing. 

Vol. 4, No. 3, 

2016. 

Services 

Quality. 

Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. 

 

13.  Sang-Sook 

Han, Jeong-

Wong Han, 

Soon-Yong Yu 

(Han Sook-

Sang, ect. 

2016) 

J. Comp Nurs 

Res Care. Vol. 

1, 2016. 

Service 

Quality. 

Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan. 

 

14.  Thu Nguyen 

Quach, 

Paramapon 

Thaichon, 

Charles 

Jebarajakirthy 

(Quach 

Nguyen The, 

ect. 2016) 

Journal of 

Retailing and 

Consumer 

Services 29, 

2016. 

Service 

Quality. 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap  loyalitas. 
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G. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

Menurut Ratnasari dan Aksa (2011), kualitas jasa adalah seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima/peroleh. Menurut American Seciety dalam Kotler dan Keller 

(2009), kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemamuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dapat 

terjadi produsen bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen maka 

akan terciptanya kepuasan pada pelanggan. Hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Safitri dkk (2016), Nainggolan dkk (2016), Sofiyanto dkk 

(2016), Appiah (2016), Ali dan Raza (2015) yang menyatakan terdapat 

pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan secara 

signifikan. 

2. Pengaruh keanekaragaman produk terhadap kepuasan konsumen 

 Menurut James F.Engels (2005) dalam Rorimpandey dkk (2017), 

keanekaragaman produk yang menyangkut kedalaman, luas dan kualitas 

produk yang ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat ditoko. 

Menurut Raharjani (2009) dalam Safitri dkk (2017), Keanekaragaman produk 

merupakan kelengkapan barang yang dijual dan ketersediaan barang-barang 

tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2009) keragaman produk adalah rentang 

pilihan yang disediakan oleh saluran pemarasan. Biasanya, pelanggan lebih 

Pengaruh Kualitas Pelayanan…, Andi Afianto, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



22 
 

menyukai pilihan yang banyak karena semakin banyak pilihan semakin besar 

peluang untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Pengaruh 

keanekaragaman produk terhadap kepuasan pelanggan dapat terjadi jika produk 

yang diinginkan dan diharapkan konsumen itu ada maka akan memunculkan 

kepuasan pada pelanggan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Safitri dkk (2017), Nainggolan dkk (2016), Chrestina dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa pengaruh keanekaragaman produk terhadap kepuasan 

pelanggan secara signifikan. 

3.  Pengaruh lokasi terhadap kepuasan konsumen  

 Menurut Peter, J. Paul (2009) dalam Dulkhatif dkk (2016), berpendapat 

bahwa lokasi yang baik menjamin tersediannya akses cepat, dapat menarik 

sejumlah besar konsumen dan cukup kuat untuk mengubah pola konsumen 

dalam memilih tempat yang dekat dan pembelian konsumen. Lokasi adalah 

keputusan yang dibuat perusahaan berkaitan dengan dimana operasi dan 

stafnya akan ditempatkan, menurut Lapiyoadi (2006) dalam (Nainggolan dkk, 

2016). Pengaruh lokasi terhadap kepuasan pelanggan dapat terjadi jika 

penempatan sebuah usaha yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat oleh 

pelanggan akan menimbulkan kepuasan dalam pelanggan. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Sofiyanto dkk (2016), Koramah dkk 

(2015) yang menyatakan bahwa pengaruh lokasi terhadap kepuasann 

pelanggan secara signifkan. 
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4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen 

Menurut Ratnasari dan Aksa (2011), kualitas jasa adalah seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima/peroleh. Menurut American Seciety dalam Kotler dan Keller 

(2009), kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemamuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dapat 

terjadi jika konsumen berkomitmen terhadap dirinya agar selalu membeli 

produk secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Dulkhatif dkk (2016), Quach dkk (2016), Han dkk (2016)  yang 

menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan secara signifikan. 

5.  Pengaruh keanekaragaman produk terhadap loyalitas konsumen 

Menurut Engels (2005) dalam Rorimpandey dkk (2017), 

keanekaragaman produk yang menyangkut kedalaman, luas dan kualitas 

produk yang ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat ditoko. 

Menurut Raharjani (2009) dalam Safitri dkk (2017), Keanekaragaman produk 

merupakan kelengkapan barang yang dijual dan ketersediaan barang-barang 

tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2009) keragaman produk adalah rentang 

pilihan yang disediakan oleh saluran pemarasan. Biasanya, pelanggan lebih 

menyukai pilihan yang banyak karena semakin banyak pilihan semakin besar 

peluang untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Pengaruh 

keanekaragaman produk terhadap loyalitas pelanggan dapat terjadi jika 
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konsumen sudah merasa terpenuhinya keinginannya saat menggunakan jasa 

yang diberikan maka konsumen akan kembali untuk menggunakan jasa 

tersebut secara berulang-ulang. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Rorimpandey dkk (2017), Chrestina dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa pengaruh keanekaragaman produk terhadap loyalitas 

pelanggan secara signifikan. 

6. Pengaruh lokasi terhadap loyalitas konsumen 

Menurut Peter, J. Paul (2009) dalam Dulkhatif dkk (2016), berpendapat 

bahwa lokasi yang baik menjamin tersediannya akses cepat, dapat menarik 

sejumlah besar konsumen dan cukup kuat untuk mengubah pola konsumen 

dalam memilih tempat yang dekat dan pembelian konsumen. Lokasi adalah 

berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan 

operasi dalam kegiatannya, menurut Lapiyoadi (2006) dalam (Nainggolan dkk, 

2016). Pengaruh lokasi terhadap loyalitas pelanggan dapat terjadi jika 

pelanggan terus menerus akan mengunjungin dan menggunakan tempat jasa 

kita dari tempat jasa yang lainnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Dulkhatif dkk (2016), Karomah dkk (2015) yang menyatakan 

pengaruh lokasi terhadap loyalitas pelanggan secara signifikan 

7.  Pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009), kepuasan merupakan 

mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk anggapannya (atau 

hasil) dalam kaitannya ekspektasi. Jika kinerja produk tersebut tidak memenuhi 
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ekspektasi, pelanggan tersebut tidak puas dan kecewa. Jika kinerja produk 

sesuai dengan ekspektasi, pelanggan tersebut puas. Jika kinerja produk 

melebihi ekspektasi, pelanggan tersebut senang. Menurut Wilkie (1990) dalam 

Tjiptono (2014) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai tanggapan 

emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau 

jasa. Sementara itu, Engel et al (1990) dalam Tjiptono (2014) menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi pembeli di mana alternatif 

yang dipilih sekurang – kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, 

sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi 

harapan. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dapat 

terjadi jika kosumen merasa terpenuhinya kebutuhan dan keinginan pada jasa 

maka akan memunculkan keinginan pemakaian secara terus-menerus pada jasa 

tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dulkhatif dkk 

(2016), Sembiring dkk (2014), Karomah dkk (2015), Chrestina dkk (2017) 

yang menyatakan terdapat pengaruh antara kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan yang signifikan. 

8. Kepuasan konsumen memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas konsumen 

 Menurut Ratnasari dan Aksa (2011), kualitas jasa adalah seberapa jauh 

perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima/peroleh. Menurut American Seciety dalam Kotler dan Keller 

(2009), kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemamuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 
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atau tersirat. Kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan dapat terjadi jika produsen dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen maka akan terjadi pemakaian secara terus-

menerus. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sembiring dkk 

(2014) yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan memediasi pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. 

9. Kepuasan konsumen memediasi pengaruh keanekaragaman produk 

terhadap loyalitas konsumen. 

 Menurut Engels (2005) dalam Rorimpandey dkk (2017), keanekaragaman 

produk yang menyangkut kedalaman, luas dan kualitas produk yang 

ditawarkan juga ketersediaan produk tersebut setiap saat ditoko. Menurut 

Raharjani (2009) dalam Safitri dkk (2017), Keanekaragaman produk 

merupakan kelengkapan barang yang dijual dan ketersediaan barang-barang 

tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2009) keragaman produk adalah rentang 

pilihan yang disediakan oleh saluran pemarasan. Biasanya, pelanggan lebih 

menyukai pilihan yang banyak karena semakin banyak pilihan semakin besar 

peluang untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Kepuasan pelanggan 

memediasi pengaruh keanekaragaman produk terhadap loyalitas pelanggan 

dapat terjadi jika konsumen sudah merasa terpenuhinya keinginannya akan 

berbagai macam variasi saat menggunakan produk atau jasa yang diberikan 

maka konsumen akan kembali untuk menggunakan jasa tersebut secara 

berulang-ulang. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 
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Chrestina dkk (2017) yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan memediasi 

pengaruh keanekaragaman produk terhadap loyalitas pelanggan. 

10. Kepuasan konsumen memediasi pengaruh lokasi terhadap loyalitas 

konsumen 

 Menurut Paul (2009) dalam Dulkhatif dkk (2016), berpendapat bahwa 

lokasi yang baik menjamin tersediannya akses cepat, dapat menarik sejumlah 

besar konsumen dan cukup kuat untuk mengubah pola konsumen dalam 

memilih tempat yang dekat dan pembelian konsumen. Lokasi adalah 

berhubungan dengan dimana perusahaan harus bermarkas dan melakukan 

operasi dalam kegiatannya, menurut Lapiyoadi (2006) dalam (Nainggolan dkk, 

2016). Kepuasan pelanggan memediasi pengaruh lokasi terhadap loyalitas 

pelanggan dapat terjadi jika pelanggan terus menerus akan mengunjungin dan 

menggunakan tempat jasa kita dari tempat jasa yang lainnya. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Karomah dkk (2015) yang menyatakan 

bahwa kepuasan memediasi pengaruh lokasi terhadap loyalitas pelanggan. 
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H9 H10 

H7 

Gambar 1.1 Desain Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Keterangan  

Keterangan: 

 = berpengaruh secara langsung 

 = berpengaruh secara tidak langsung 

H. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan untuk 

penelitian ini, maka hipotesis yang di kembangkan dalam penelitian ini yaitu: 

 H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

 H2 : Keanekaragaman produk berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

 H3 : Lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

 H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. 

Keanekaragaman 

Produk (X2) 

Lokasi (X3) 

Kepuasan 

konsumen (Y1) 

Loyalitas konsumen 

(Y2) 

Kualitas 

Pelayanan (X1) 
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 H5 : Keanekaragaman produk berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. 

 H6 : Lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

 H7 : Kepuasan konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. 

 H8 : Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen 

melalui kepuasan konsumen. 

 H9 : Keanekaragaman produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

konsumen melalui kepuasan konsumen. 

 H10 : Lokasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen melalui 

kepuasan konsumen. 
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