
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Ashraf et al., (2018) ini meneliti mengenai pengaruh dari 

kualitas pelayanan, citra perusahaan, persepsi nilai dan kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan di Pakistan. Data dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner penelitian dengan metode sampling nonprobability dan snowball 

sampling dari pelanggan hotel dan bank di Pakistan. Terdapat 440 kuesioner dapat 

digunakan untuk pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas layanan, citra 

perusahaan dan persepsi nilai merupakan penyebab utama dalam meningkatkan 

loyalitas pelanggan. 

 

 
Gambar 2.1 Impact of Service Quality, Corporate Image and Perceived Value on 

Brand Loyalty with Presence and Absence of Customer Satisfaction. Sumber : 

Ashraf et al., (2018) 
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Sulibhavi dan Shivashankar (2017) mengadakan penelitian mengenai 

loyalitas pelanggan di India. Penelitian dilakukan terhadap pelanggan yang 

membeli produk-produk private label dengan menyebarkan kuesioner, data yang 

didapatkan dari 194 kuesioner yang valid. Metode regresi linier digunakan dalam 

mengukur hubungan antara variabel dependen dan independen. Hasilnya 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara citra merek dan loyalitas 

pelanggan secara langsung, antara citra merek dan kepercayaan pelanggan, dan 

antara kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan.  

 
Gambar 2.2 Brand Image and Trust on Customers  Loyalty. Sumber : Sulibhavi 

dan Shivashankar (2017) 

 Penelitian Khundyz (2018) ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari 

variabel independen, yaitu citra merek, kepuasan pelanggan, promosi dan 

kepercayaan merek terhadap loyalitas pelanggan di China. Ditemukan bahwa 

lingkungan yang kompetitif ini tidak memungkinkan pemasar untuk mengambil 

manfaat komersial yang tidak etis di hadapan para pesaing, tetapi di sisi lain, ini 

membantu para manajer untuk membuat strategi pemasaran yang sangat baik dan 

pembuatan saran untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Kesetiaan adalah 

semua tentang keadaan pikiran, sehingga membantu pemasar untuk memahami 

perilaku pembelian konsumen. 
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Gambar 2.3 The Influence Factors of Brand Loyalty: Mobile Phone  Industry 

Sumber : Khundyz (2018) 

 Rai dan Medha (2013) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan pada nasabah asuransi jiwa di India. Variabel yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah citra merek, kepercayaan pelanggan dan, kepuasan 

pelanggan dan pengaruhnya pada loyalitas nasabah asuransi jiwa di India.  

Penelitian ini membuktikan adanya implikasi signifikan dari citra merek, 

kepercayaan pelanggan dan, kepuasan pelanggan terhadap loyalitas nasabah 

asuransi di India. Loyalitas pelanggan merupakan hal yang penting untuk 

membuat perusahaan mampu berkembang dengan baik, karena pelanggan yang 

loyal terhadap sebuah produk cenderung untuk lebih sering melakukan pembelian 

ulang dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Kepuasan 

pelanggan adalah bagian penting dari pemasaran. Kesadaran pelanggan 

menghasilkan kompetisi skala besar dan merangsang untuk membangun 

hubungan jangka panjang yang menghasilkan kesuksesan bisnis jangka panjang. 
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Gambar 2.4 The Antecedents of Customer Loyalty: An Empirical Investigation in 

Life Insurance Context. Sumber : Rai dan Medha (2013) 

 
Penelitian Adamu (2017) dilakukan pada pelanggan perusahaan penyedia 

jasa telekomunikasi seluler di Nigeria. Variabel yang diteliti adalah kualitas 

pelayanan dan kepuasan pelangagan terhadapa loyalitas pelanggan. Pelayanan 

yang kualitas dianggap sebagai variabel multi-dimensi yang terdiri dari lima 

dimensi, yaitu; tangibilitas, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. 

Kuesioner disebarkan pada 127 responden untuk menguji hubungan antara 

variabel kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan perusahaan telekomunikasi 

terhadap loyalitas pelanggan. 
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Gambar 2.5 An Overview of Service Quality, Customer Satisfaction and Customer 

Loyalty; a Literature Review. Sumber : Adamu (2017) 

Penelitian ini dilakukan oleh Pi dan Huang (2011) untuk meneliti 

efektifitas dari promosi pada loyalitas pelanggan pada perusahaan penerbangan di 

Taiwan. Beberapa hubungan yang mempengaruhi loyalitas terhadap penerbangan 

yaitu kepuasan pelanggan, kepercayaan merek dan komitmen terhadap loyalitas. 

Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara promosi, 

kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan dan komitmen terhadap loyalitas. 

 
Gambar 2.6 Effects of Promotion on Relationship Quality and Customer Loyalty 

in the Airline Industry: The Relationship Marketing Approach. Sumber: Pi dan 

Huang (2011) 
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Jan et al. (2013)  melakukan penelitian tentang hubungan antara variabel 

kualitas pelayanan, persepsi nilai, kepuasan pelanggan dan citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui loyalitas dari 

penumpang pesawat terbang di Malaysia. Penelitian ini dilakukan untuk 

menemukan adanya hubungan yang signifikan antara variabel kepuasan pelanggan 

dan citra merek terhadap loyalitas merek. Dalam penelitian ini dtemukan adanya 

hubungan yang signifikan antara semua hubungan antar semua variabel yang diuji 

kecuali pada kualitas pelayanan pada citra merek.  

 
 

Gambar 2.7 Antecedents of Loyalty in the Airline Industry of Malaysia: An 

Examination of Higher-Order Measurement Model. Sumber: Jan et al., (2013) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Luarn & Lin (2013) yang meneliti 

dan menganalisa tiga pengaruh utama terbentuknya loyalitas (attitudinal 

commitment and behavior loyalty) terbentuk dari konteks trust, customer 

satisfaction, dan commitment yang merupakan konstruksi yang terpisah untuk 

menentukan customer loyalty. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan 

yang signifikan antara semua variabel independen dan dependen yang diuji. 
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Gambar 2.8 A Customer Loyalty Model for e-Service Context. Sumber: Luarn & 

Lin (2013) 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Chiu et al. (2011) di Taiwan. 

Penelitian ini meneliti tentang hubungan beberapa variabel seperti harapan 

pelanggan, persepsi nilai, persepsi kualitas dan kepuasan pelanggan dengan 

sebagai loyalitas sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini ditemukan 

adanya hubungan yang signifikan antara semua variabel dan independen. 

 

Gambar 2.9 A Study of Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Quality 

Attributes in Taiwan’s Medical Service Industry. Sumber : Chiu et al. (2010) 
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Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Cheng et al., (2012) pada 

pelanggan layanan internet di Hongkong. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi dampak dari kualitas pelayanan, citra merek dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian dilakukan dengan melibatkan 

banyak pelanggan internet yang disurvei secara online. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara semua variabel 

independen terhadap loyalitas, dengan kepuasan pelanggan yang memberikan 

pengaruh paling besar terhadap loyalitas. 

 
Gambar 2.10 The Driving Forces of Customer Loyalty. Sumber : Cheng et al., 

(2012) 

 Akhter et al., (2011) pada penelitian ini meneliti tentang faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan yang selalu menjadi perhatian utama 

bagi organisasi bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor kunci yang mempengaruhi loyalitas pelanggan di Pakistan. Dalam 

penelitian ini ditemukan adanya hubungan signifikan antara variabel citra merek, 

kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan dan hubungan pelanggan dengan 

loyalitas pelanggan. 
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Gambar 2.11 Factors Affecting Customer Loyalty in Pakistan. Sumber : Akhter et 

al. (2011) 

  Amin et al., (2012) mengadakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor yang berkontribusi terhadap loyalitas pelanggan terhadap 

layanan provider telekomunikasi di Malaysia, yaitu kualitas pelayanan, citra 

perusahaan dan kepercayaan pelanggan.  

 Data dikumpulkan dari pelanggan dan pengguna telekomunikasi di 

kalangan mahasiswa dengan menggunakan kuesioner. Perkembangan industri 

telekomunikasi dan persaingan yang semakin ketat dari penyedia jasa 

telekomunikasi menuntut perusahaan telekomunikasi mempunyai strategi khusus 

dalam menjaga loyalitas pelanggan. Dalam pengujian diketahui terdapat hubungan 

yang signifikan antara kualitas pelayanan, citra perusahaan dan kepercayaan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 
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Gambar 2.12 Factors Contributing to Customer Loyalty Towards 

Telecommunication Service Provider. Sumber : Amin  et al., (2012) 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Megdadi et al., (2013) pada 

nasabah bank swasta dan bank pemerintah di Jordania. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengidentifikasi pengaruh dari kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan. Dalam penelitian ini di temukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan positif antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. 

Loyalitas nasabah bank perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus menerus agar 

mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara umum. 

 

 
Gambar 2.13 An Examine Proposed Factors Affecting Customer Loyalty 

toward the Financial Services of Jordanian Commercial Banks: Empirical 

Study. Sumber : Megdadi et al., (2013) 

 Annamalah et al., (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap loyalitas nasabah bank di Malaysia. 

Variabel yang diteliti adalah kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah dengan 

kepuasan pelanggan sebagi variabel intervening. Penelitian ini menemukan 

Loyalitas 

 

Kepercayaan 
Pelanggan 

Kualitas Pelayanan 

 

Citra perusahaan 

 

Loyalitas 
Pelanggan 

Kepuasan pelanggan 

 

Hianwi Fardiman. Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Pusat 
Kebugaran di Batam. 
UIB Repository©2019



terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan pada loyalitas pelanggan. Bank harus meningkatan layanan dan 

menjamin layanan yang diberikan menciptakan loyalitas pelanggan terhadap bank. 

 
Gambar 2.14 Service Quality Transformation and its Impact on Customer 

Satisfaction and Loyalty in Malaysian Retail Banking Sector. Sumber : 

Annamalah  et al., (2012) 

  Khisada dan Wahab (2013) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan pada nasabah bank swasta di Malaysia. Variabel yang diteliti 

adalah kepercayaan pelanggan, kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan dan 

pengaruhnya pada loyalitas pelanggan di Malaysia.  Hasil penelitian menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara semua variabel independen terhadap 

loyalitas pelanggan. 

 
Gambar 2.15 Factors Affecting Customer Loyalty in Islamic Banking: Evidence 

from Malaysian Banks. Sumber : Khisada dan Wahab (2013) 
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 Soong et al., (2013) meneliti tentang pengaruh dari kepercayaan pelanggan 

terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan di Taiwan. Variabel yang diteliti 

adalah kepercayaan pelanggan dan pengaruhnya pada loyalitas pelanggan. Pada 

dasarnya loyalitas merek diciptakan oleh hubungan yang tahan lama dan 

kemudian tersebut dikembangkan melalui hubungan pada kepercayaan merek. 

Sebagai pelanggan meningkatkan kepercayaan produk untuk merek yang akan 

meningkatkan pembelian untuk kemudian menjadi loyalitas merek di masa depan. 

Penelitian ini menemukan adanya hubungan yang signifikan positif antara 

kepercayaan pelanggan dengan loyalitas pelanggan pada suatu merek. 

 
Gambar 2.16 A Study on the Relationship between Brand Trust and the Customer 

Loyalty based on the Consumer Aspects. Sumber : Soong et al., (2013) 

  

2.2       Variabel Dependen 

2.2.1 Loyalitas Pelanggan 

Pi dan Huang (2011) mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran 

sendiri pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasaan 

konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen. Sedangkan konsep 

loyalitas konsumen lebih menekankan kepada perilaku pembeliannya. Loyalitas 

pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam pemasaran 
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modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas diharapkan perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan jangka panjang atas hubungan mutualisme yang terjalin 

dalam kurun waktu tertentu. 

Konsep loyalitas pelanggan didefinisikan oleh Jan et al., (2013) sebagai 

frekuensi pembelian berulang atau volume relatif pembelian merk yang sama. 

Loyalitas juga didefinisikan sebagai komitmen mendalam untuk membeli ulang 

atau mengulang pola preferensi produk atau layanan di masa yang akan datang, 

yang menyebabkan pembelian berulang produk yang sama atau suatu set produk 

yang sama, walaupun ada keterlibatan faktor situasional dan upaya-uapaya 

pemasaran yang berpotensi menyebabkan perilaku berpindah merk. Luarn & Lin 

(2013) mendefinisikan loyalitas sebagai niat berperilaku yang direncanakan 

terkait dengan layanan atau produk perusahaan. Konsep ini mencakup 

kemungkinan pembaharuan kontrak layanan di masa yang akan datang, seberapa 

besar kemungkinan pelanggan memberikan komentar positif (positive word of 

mouth), atau kemungkinan pelanggan memberikan pendapatnya. 

Loyalitas didefinisikan sebagai suatu sikap yang ditujukan oleh konsumen 

terhadap penyediaan produk atau jasa. Seorang konsumen akan menunjukan sikap 

loyalnya jika suatu perusahaan mampu memberikan kepuasan kepada 

konsumenya (Luarn & Lin, 2013). Konsumen yang loyal adalah seorang 

konsumen yang selalu membeli kembali dari provider atau penyedia jasa yang 

sama dan memelihara suatu sikap positif terhadap penyedia jasa atau produk itu 

dimasa yang akan dating (Luarn & Lin, 2013) 
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Berbagai penelitian telah meneliti hubungan antara kualitas pelayanan dan 

preferensi loyalitas pelanggan. Misalnya dalam berfokus pada niat pembelian 

kembali sebagai ukuran loyalitas. Cheng et al., (2012) mengamati bahwa kualitas 

pelayanan tidak memiliki signifikan (positif) berpengaruh pada niat pembelian 

kembali, berbeda dengan signifikan positif pengaruh kepuasan terhadap 

niat pembelian kembali.  

Menurut Fatima dan Rasheed (2012) kepuasan pelanggan merupakan 

suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan dapat 

terpenihi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan 

yang berlanjut. Faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan 

konsumen adalah kinerja dari agen yang biasanya diartikan dengan kualitas dari 

agen tersebut. Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk 

membentuk kepuasan pelanggan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang 

diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila 

kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi 

badan usaha tersebut. Pelanggan yang puas akan terus melakukan pembelian pada 

badan usaha tersebut. Demikian pula sebaliknya jika tanpa ada kepuasan, dapat 

mengakibatkan pelanggan pindah pada produk lain. 

Menurut Chiu et al. (2010) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah 

respon pelanggan terhadap ketidak sesuaian (disconfirmation) yang dirasakan 

antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan bahwa pada 

persaingan yang semakin ketat ini, semakin banyak produsen yang terlibat dalam 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan 
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setiap badan usaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan 

sebagai tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya badan usaha yang 

menyatakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Kepuasan Pelanggan dengan Loyalitas Pelanggan 

Rai dan Medha (2013) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai 

evaluasi secara sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk 

relatif bagus atau jelek atau apakah kinerja produk bersangkutan cocok atau tidak 

cocok dengan tujuan atau pemakaiannya, kepuasan pelanggan sebagai sikap 

keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah perolehan dan pemakaiannya. 

Dengan kata lain, kepuasan pelanggan merupakan penilaian evaluatif purnabeli 

yang dihasilkan dari seleksi pembelian spesifik.  

Chiu et al. (2010) menyatakan bahwa kepuasan adalah faktor paling 

penting yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hal ini dapat dicatat 

bahwa kepuasan menganalisis dalam konteks hubungan pemasaran. Para ilmuwan 

menyatakan bahwa dalam hubungan jangka panjang pelanggan tidak hanya 

mengharapkan kualitas tinggi dari layanan utama tetapi juga manfaat tambahan 

dari melanjutkan suatu hubungan. Penelitian sebelumnya dari Pi dan Huang 

(2011), Jan et al., (2013) dan Luarn dan Lin (2013) menemukan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. 
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2.3.2 Hubungan Kepuasan Pelanggan dengan Kepercayaan Pelanggan 
 

Kepercayaan pelanggan didefinisikan oleh Khisada dan Wahab (2013) 

sebagai sebuah harapan umum yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat 

dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan pelanggan dipandang sebagai sebuah 

pemikiran, perasaan, emosi, atau perilaku yang dimanifestasikan ketika pelanggan 

merasa bahwa penyedia dapat diandalkan untuk bertindak demi kepentingan 

pelanggan. Luarn & Lin (2013) mendefinisikan kepercayaan sebagai keyakinan 

bahwa satu pihak memiliki pihak lain karena kejujuran dan keandalan dari mitra 

lain. Lebih lanjut, kepuasan keseluruhan pembeli dengan pengalaman membeli 

diusulkan untuk memiliki kepercayaan pada penyedia layanan 

Akhter et al. (2011) menemukan bahwa kepuasan pelanggan menjadi 

anteseden untuk dapat dipercaya bagi penjual. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Luarn & Lin (2013), menemukan korelasi positif yang signifikan 

antara kepercayaan dan kepuasan. Di sisi lain, beberapa studi bertentangan dari ini 

dan mengusulkan kepuasan kepuasan kepercayaan (Gul, 2014) di mana mereka 

berpendapat bahwa pelanggan pertama mempercayai penyedia layanan 

berdasarkan beberapa faktor yang berpengaruh pada kepuasan.  

Oleh karena itu, beberapa penelitian menunjukkan hubungan dua arah 

antara kepuasan dan kepercayaan. Namun, penelitian saat ini menganggap 

kepuasan sebagai prediktor kepercayaan dan berpendapat bahwa jika pelanggan 

puas dengan layanan yang diberikan oleh penyedia jasa maka akhirnya mereka 

mempercayai penyedia jasa tersebut.  
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2.3.3 Hubungan Kepercayaan Pelanggan dengan Loyalitas Pelanggan 
 

Kepercayaan pelanggan didefinisikan oleh Khisada dan Wahab (2013) 

sebagai keinginan untuk menggantungkan diri pada mitra bertukar yang 

dipercayai. Pada penelitian ini, kepercayaan diasumsikan sebagai kepercayaan 

(confidence) terhadap orang atau pihak tertentu. Keterhubungan antara dua pihak 

yang melakukan pertukaran, dalam hal ini pengguna informasi penelitian dengan 

para peneliti, kualitas interaksi dengan peneliti, keterlibatan peneliti dalam proses 

penelitian, dan komitmen untuk melakukan keterhubungan. Artinya kepercayaan 

dan komitmen merupakan variable-variabel yang terkait erat dengan perilaku 

penggunaan informasi penelitian pasar. 

Rai dan Medha (2013) mengungkapkan bahwa perilaku keterhubungan 

yang terjadi antara perusahaan dengan mitra mitranya banyak ditentukan oleh 

kepercayaan dan komitmen. Sehingga dapat diperkirakan bahwa kepercayaan 

akan mempunyai hubungan yang positif dengan niat ulang dan loyalitas. 

Kepercayaan dan komitmen adalah perantara kunci dalam membangun hubungan 

jangka anjang bagi pelanggan yang memiliki orientasi hubungan yang tinggi 

terhadap organisasi. 

Penelitian sebelumnya dari Pi dan Huang (2011), Akhter et al. (2011) 

dan Luarn dan Lin (2013) menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

kepercayaan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 
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Dari berbagai pembahasan di atas, maka penulis mengembangkan sebuah 

kerangka model penelitian sebagai berikut: 

 
Gambar 2.17 Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan pada Pusat Kebugaran di Batam. Sumber: Leninkumar (2017) 

 
Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan  

H2:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepuasan pelanggan terhadap 

kepercayaan pelanggan  

H3:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepercayaan terhadap loyalitas 

pelanggan  
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