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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1. Model Penelitian Terdahulu  

Menurut Akbar dan Parvez (2009) Bangladesh memberi ide konsep yang 

disusun secara terperinci terencana dengan matang untuk mengkaji suatu persepsi. 

Hasil tingkatan responnya adalah 90%. Lalu rata-rata usia responden yaitu 29 

tahun, 59% respondennya laki-laki dan 41 tahun adalah perempuan dari jumlah 

cakupan 304 responden. Penalaran secara rinci terhadap hubungan bisa dicermati 

antara variabel yang ditelaah akan mengandung sebuah kepercayaan terhadap 

pelanggan dengan memberikan suatu hasil yang maksimal layanannya agar 

menciptakan system pelanggan yang loyal.  

 

 

 

  

 

 

 Gambar 2.1 Model Penelitian Impact of  Service Quality, Trust, and Customer         

Satisfaction on Customer Loyalty, sumber: Akbar dan Parvez (2009). 

Penelitian Martinez et al (2013) tentang kewajiban sosial perusahaan 

(CSR) yang sudah menjadi aturan penting pada perusahaan perhotelan. Satu demi 

satu alasan utama adalah karena mewakili CSR yang meningkatkan loyalitas 

konsumsi sehingga model ini mengungkap CSR terhadap loyalitas pelanggan 

hotel secara bersamaan meliputi kepercayaan, mengidentifikasi pelanggan dan 
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perusahaan dan kepuasan sebagai mediator dengan menunjukkan efek langsung 

atau tidak langsung diantara ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model pengaruh The Role of Trust, Customer Identification with The 

Company and Satisfaction, sumber:  Martinez et al (2013). 

Penelitian Tabrani, Amin dan Nizam (2017) adalah untuk meneliti peranan 

kepercayanan dalam menghasilkan keloyalitasan konsumen serta dapat mengukur 

salah satu bentuk negosiasi antara dua invidu yang bersengketa pada komitmen 

dan kerjasama dari konsumen terhadap kepercayaan dan kecenderungan 

konsumen dalam hal tersebut. Variabel yang menentukan adalah kepercayaan, 

komitmen, keintiman pelanggan, dan kesetiaan pelanggan. Daripada hasil kajian 

menunjukkan bahwa kepercayaan mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

keterikatan agar jalinan yang dekat serta pengertian antara pembeli dan pemasok 

tetapi tidak mempunyai interaksi secara langsung pada keloyalitasan pelanggan.  
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Gambar 2.3 Model pengaruh Trust, Commitment, Customer Intimacy and 

Customer Loyalty in Islamic Banking Realtionships, Sumber: Tabrani, Amin dan 

Nizam (2017). 

Dimyati (2018) Jember telah mendukung peningkatan kepuasan pelanggan 

dengan kepercayaan, mengalihkan biaya menuju kepercayaan brand, kesenangan 

nasabah, penyimpanan nasabah serta andalan merek dalam retensi. Menyediakan 

total sampel 120 responden yang tinggal di Jember menggunakan teknik 

purposive sampling. Variabel yang mencakup kepuasan pelanggan, biaya 

pengalihan, kepercayaan merek, retensi pelanggan.  

 

 

 

 

 

 

           

  

Gambar 2.4 Model pengaruh Customer Satisfaction and Switching Cost towards 

Trust in the Brand and Customer Retention of Simpati in Jember, sumber: 

Dimyati (2018). 

Commitment 

Customer 

Loyalty 

Trust 

Customer 

Intimacy 

Customer 

Satisfaction 

Trust in 

Brand 

Switching 

Cost 

Customer 

Retention 

Natalia. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Trust, Service Quality, Communication, dan Conflict 
Handling Terhadap Customer Loyalty pada Bank. 2019. 
UIB Repository©2019



10 

 

                                                                        Universitas Internasional Batam 

Penelitian Afifi dan Amini (2018) mendukung pada berbagai faktor 

kepercayaan pelanggan, nilai pelanggan, dan loyalitas pelanggan di industri 

perawatan kesehatan untuk mengimplementasikan konsep rumah sakit hijau 

membangun hubungan jangka panjang antara pelanggan dan staf medis, layanan 

kesehatan sedang memeriksa efek mediasi dari nilai pelanggan pada kepercayaan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model pengaruh Factord Affecting Relationship Marketing in 

Creating Customer Loyalty in the Hospital Service Business, sumber: Afifi dan 

Amini (2018). 

  Penelitian Bilgihan (2016) mengimplementasikan variabel fitur hedonis, 

fitur utilitarian, flow, ekuitas merek, kepercayaan, e-loyalty ini. Penelitian untuk 

mengembangkan dan mempelajari model yang menjelaskan bagaimana Gen Y 

mengembangkan loyalitas ke situs web pemesanan hotel. Untuk 

mempertimbangkan model penelitian, survei online didistribusikan bahwa sampel 

acak systematis 2500 Gen Yers. Ekuitas merek juga merupakan prekursor utama 

kesetiaan.  
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Gambar 2.6 Model pengaruh An Integrated Model of Trust, User Experience and 

Branding, sumber: Bilgihan (2016). 

Studi Veloutsou (2015) membahas variabel brand evaluation, trust, 

satisfaction, brand relationship, dan loyalty. Fungsi sebagai mengukur apakah 

kelebihan antara brand berdampak positif dapat memperankan kepercayaan, 

kepuasan, sikap menuju brand dan keloyalitasan atau mempengaruhi antara 

varaibel ini. Pandangan telah disepakati kana menghasilkan kepercayaan, 

kepuasan, dan sikap tersebut menuju brand pada sesuatu yang dilakukan untuk 

mencapai peningkatan keloyalitasan brand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Model pengaruh Brand Evaluation, Satisfaction, and Trust as 

Predictors of Brand Loyalty, sumber: Veloutsou (2015). 
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 Paparoidamis, Katsikeas dan Chumpitaz (2017) untuk membangun 

kepercayaan dalam hubungan pembeli-penjual adalah masalah utama dalam 

pemasaran. Variabel yang membahas evaluasi merek, kepercayaan, kepuasan, 

hubungan merek, dan loyalitas. Pada saat ini Anda memberi tangisan kepada 

negara yang berbeda: Perancis. Hongaria, Inggris ini. Dalam penilaian kemajuan 

mana pengembangan terdiri dari berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan 

bahawa hasil pemasok dalam kualitas produk dan kualitas layanan penjualan 

kondusif untuk membangun kepercayaan di negara. 

 

   

 

 

 

 

 

          

  

Gambar 2.8 Model pengaruh The Role of Suppplier Performance in Building 

Customer Trust and Loyalty, sumber: Paparoidamis, Katsikeas dan Chumpitaz 

(2017). 

Studi Nejad, Firoozbakht dan Taghipoor (2014) mengemukakan bahwa 

keloyalitasan pelanggan mengandung dua definisi yaitu: keloyalitasan jangka 

panjang dan pendek. Loyalitas nasabah dalam periode lama sangat tidak untuk 

mengalihkan pada penyedia layanan yang beda namun nasabah menyakinkan 

keloyalitasan singkat dapat mempermudahkan untuk penawaran efektif dapat 

dirasakan lebih unggul. Sehingga dngan pentingnya pelanggan di industry 

perbankan, penelitian ini mendalami suatu sistem kekualitasan jalinan dan 
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tanggung jawab dan kecitraan secara mental mengakibatkan keloyalitasan dalam 

waktu panjang.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Model pengaruh  Service Quality, Relationship Quality dan Customer 

Loyalty, sumber: Nejad, Firoozbakht dan Taghipoor (2014). 

 Studi Marakanon dan Panjakajornsak (2017) membahas variabel persepsi 

kualitas, persepsi risiko, kepercayaan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 

Penelitiannya adalah untuk membahas tentang loyalitas pelanggan. Studi ini 

membahas tentang konstruksi berdasarkan kualifikasi, pembicaraan mengenai 

risiko, kepercayaan pada pelanggan dan keloyalitasan pelanggan dalam situasi 

produksi elektronik ramah lingkungan di wilayah Thailand.  

     

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model pengaruh Perceived Quality, Perceived Risk and Customer 

Trust Affecting Customer Loyalty of Environmentally Friendly Electronic 

Products, sumber: Marakanon dan Panjakarjornsak (2017). 
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 Halim et. al (2014) meneliti variabel kualitas produk, persepsi konsumen, 

kualitas jasa, kepercayaan konsumen, dan loyal. Hasil ini merupakan salah satu 

penelitian yang menggunakan sampel yang terkumpul  variabel terkait kualitas 

produk, citra merek, kualitas layanan, kepercayaan dan loyalitas pelanggan serta 

salah satu penelitian yang menggunakan sampel dari 200 pelanggan elektronik 

yang diambil. Terkait dengan penelitian ini dapat memberikan nilai positif untuk 

konsumsi terhadap loyalitas pelanggan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Model pengaruh The Influence of Product Quality, Brand Image, 

and Quality of Service to Customer Trust and Implication on Customer Loyalty, 

sumber: Hakim et. al. (2014). 

 Studi Nyadzayo dan Khajehzadeh (2016) meneliti variabel kualitas 

layanan, kepuasan pelanggan, customer value, persepsi konsumen, crm quality 

kualitas CRM dan loyalitas pelanggan dalam hubungan hubungan manakomen 

tersebut. Peranan yang perantaraan CRM berisi koneksi antara evaluasi dan 

layanan loyalitas pelanggan didukung oleh keloyalitasan pelanggan yang dapat 

diprediki sendiri. 
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Gambar 2.12 Model pengaruh The Antecedents on Customer Loyalty, sumber: 

Nyadzayo dan Khajehzadeh (2016). 

 Penelitian Jin, Line dan Merkebu (2015) mengatakan prestise layak untuk 

menandakan kepercayaan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan dan risiko 

pada pelanggan. Resiko yang mengatakan memiliki negatif pada kepercayaan, 

kepuasanan pelanggan dan keloyalitasan nasabah. Maka dalam penelitian ini, 

variabel yang diperoleh menguji prestige merk, kepercayaan, harapan yang 

diterima, kepuasanan pelanggan dan keloyalitasan pelanggan.  

     

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model pengaruh Brand Prestige, Trust, Perceived Risk, Customer 

Satisfaction, dan Customer Loyalty, sumber: Jin, Line dan Merkebu (2015). 
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Chu, Lee dan Chao (2012) menilai variabel kekualitas layanan elektronik, 

kepercayaan pelanggan, kesenangan pelanggan dan keloyalitasan. Riset ini diteliti 

di Taiwan beserta pengisian kuesioner sebanyak 442 responden yang menyandang 

keahlian sistem e-banking dan dapat dianalisis menggunakan pemodelan 

persamaan struktural. Selain itu, e-banking wajib fokus pada kekualitas layanan 

untuk meningkatkan kesenangan dan kepercayaan nasabah serta mendapatkan 

loyalitas pelanggan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Model pengaruh  Service Quality, Customer Satisfaction, Customer 

Trust and Loyalty in an E- Banking Context, sumber: Chu, Lee, dan Chao (2012). 

 Penelitian Chinomona dan Dubihlela (2014) menawarkan penelitian 

tentang konsumsi, penelitian kelangkaan yang mendukung kepuasan pelanggan, 

loyitas dan tujuan pembelian kembali dalam koneksasi Afrika. Variabel dalam 

kepuasan pelanggan, minat pelanggan, niat membeli kembali pelanggan dan 

pelanggan loyitas merupakan elemen yang memiliki kepentingan besar 

didalamnya.  
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Gambar 2.15, Model pengaruh The Model of Customer Truts, loyalty, and 

Repurchase Intention of Local Store, sumber: Chinomona dan Dubihlela (2014). 

2.2. Customer Loyalty (Kesetianan Konsumen) 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan yang terdiri atas yang akan 

datang pada, terkait dengan tantangan dan usaha-usaha pemasaran yang memiliki 

potensi peruk (2010). Loyalitas dikonsumsi terjadi dalam beberapa fase. Menurut 

Oliver 2010), yang dimulai pada tahap 1) loyalitas kognitif atau layanan yang 

hanya didasarkan pada kepercayaan merek, 2) loyalitas afektif atau preferensi atau 

kepercayaan terhadap merek berdasarkan pada kesempatan menggunakan 

kepuasan secara kumulatif, 3) Loyalitas loyalitas kondisional apakah pada 

kemunculan pertama komitmen berkomitmen untuk membeli, dan 4) Loyalitas 

dimanipulasi niat dikonversi ke tindakan.  

Kotler dan Keller (2012) dan Griffin (2010), keloyalitasan pelanggan 

mewakili nasabah yang mempertimbangkan seluruh anggaran untuk membeli 

layanan yang diberikan oleh penjual yang sama. Selain itu, ada empat pelanggan 

setia: 1) melangsungkan pembelian reguler, 2) memesan melalui kodomitas 

eksternal, 3) membeli produk lain, kemudian 4) membeli produk ekonomi. 
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pelanggan yang setia membeli lebih banyak produk perusahaan dalam jangka 

waktu lama. Kehilangan pelanggan dimasa depan.  

Penelitian  Ishaq et al. (2014) mengatakan bahwa keloyalitasan adalah alur 

tahapan terakhir ini, kesenangan memiliki pada persepsi kualitas, yang dapat 

berkontribusi pada keloyalitasan dan tujuan untuk hubungan pelanggan tertentu. 

Alrubaiee dan Al-Nazer (2010) keloyalitasan sebagai kesenangan nasabah yang 

memunginkan untuk tidak selalu mau tetapi nasabah yang tahu adalah bagian 

keloyalitasan para nasabah.   

Selain itu, ada yang lebih penting dari hal yang terkait dengan loyalitas yang 

diharapkan adalah tingkat dan ketotalan nasabah yang dibagikan. Retensi dapat 

memaparkan sementara jumlah total konsumen pada perusahaan menyiratkan 

bagian budget konsumen yang dikeluarkan kepada perusahaan tersebut (Griffin 

dalam Ellena, 2011).  

Temuan dalam Maulidi dan Rofiq (2013) melaporkan bahwa perlu lebih 

banyak perusahaan menggunakan keterikatan yang baik dengan customer untuk 

mendapatkan informasi mengenai aturan terbaik buat menyediakan nasabah, 

membuat supaya tidak pindah kepada lainnya. Prosedur yang dapat disetujui oleh 

keloyalitasan yaitu menggunakan persepsi pemasaran yang memiliki relasi bagus 

menerapkan konsep pemasaran relasional (hubungan pemasaran).  

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh antara Trust dengan Customer Loyalty 

Keyakinan memiliki pengaruh kuat terhadap kesetiaan (Sirdeshmukh dkk., 

Kemudian Ball dkk. Dalam Saputra, 2010). Dengan kurangnya kepercayaan pada 

penyedia layanan, sehingga pasar yang bersaing secara tidak berlangsung (Ball et 
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al. Dalam Saputra, 2010). Menurut Kotler dan Keller (2012), beradaptasi dengan 

mengadaptasi persepsi persatuan bisnis. Kepercayaan tergantung pada faktor 

interpersonal dan kompetensi yang mendukung organisasi, integritas, kejujuran, 

dan kebaikan. Hasil riset yang diteliti oleh Sriani (2013) juga mengungkapkan 

kepercayaan positif pada loyalitas pelanggan, maka setiap peningkatan 

kepercayaan akan meningkatkan loyalitas pelanggan.  

Secara logika jika ada kepercayaan dalam hubungan maka kedua belah 

pihak akan saling peduli dan akan memberikan yang seharusnya diberikan 

sehingga akan menerima apa yang harus mereka terima, jika harapannya sama 

dengan kenyataan maka maksudnya memuaskan (2011).  

Jadi secara tidak langsung mempengaruhi kepercayaan (Tumbel, 2009), 

Mandey (2011) dalam studinya juga menggambarkan komunikasi yang terkait 

dengan penciptaan kepercayaan pada konsumen.      

2.3.2 Pengaruh antara Service Quality dengan Customer Loyalty 

Menurut Selvia Normasari (2013) dalam persetujuannya dengan kualitas 

layanan, kepuasan pelanggan menurut pendapat Hui, Kandampully dan Juwaheer 

(2009) yang menyatakan kualitas layanan dengan positif mempengaruhi kepuasan. 

Selain itu, Kotler dan Keller (2010) menyatakan bahwa ada layanan atau layanan 

yang mewakili atau kegiatan apa pun yang bisa dianjurkan melalui satu pihak 

terhadap pihak lain, maka partisipasi tidak ada dan penggunaan layanan 

sebaliknya sebagai layanan yang dilontarkan kepada nasabah. Layanan yang 

dimaksud adalah layanan yang ditawarkan oleh perusahaan perbankan dalam 

upaya untuk menarik konsumen dengan memberikan layanan maksimal kepada 

konsumen dari layanan itu sendiri.  
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2.3.3 Pengaruh antara Communication dengan Customer Loyalty 

Komunikasi yang baik akan mempengaruhi semua aspek hubungan 

pemasaran termasuk kesetiaan, di mana komunikasi memiliki dampak signifikan 

pada membangun loyalitas (Ball, et al. Dalam Saputra, 2010). 

Dalam perbankan ritel, sarana komunikasi melalui surat, email, interaksi 

situs web, dan interaksi terkait mesin lainnya dan bahkan interaksi pribadi dengan 

personel yang menyediakan layanan setelah, sebelum dan selama transaksi. Jika 

komunikasi ini sesuai, mendukung, positif, berharga, sederhana, dan 

menyenangkan maka itu dianggap "baik".  

Singkatnya, pelanggan dapat memperoleh manfaat secara pribadi dengan 

menafsirkan komunikasi jika informasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan 

benar. Ini sangat berharga ketika disampaikan dalam pengaturan orang-ke-orang. 

Komunikasi yang baik mempunyai efek positif pada kepuasan, loyalitas, serta 

kepercayaan pelanggan. Dalam hubungan komunikasi pemasaran perspektif 

pemasaran adalah upaya untuk mengembangkan prosedur komunikasi dua arah 

atau kadang-kadang bahkan multi-arah. Semua kegiatan adalah komunikasi dua 

arah tidak langsung tetapi upaya komunikasi harus menghasilkan respons dari 

beberapa sifat yang melanjutkan dan mengembangkan interaksi. Jika hubungan 

pemasaran menjadi efektif, perlu ada keselarasan antara semua pesan komunikasi 

pemasaran yang dibutuhkan untuk keberlanjutan dan peningkatan interaksi antara 

pemangku kepentingan dengan jangka panjang kepada pelanggan.  

2.3.3 Pengaruh antara Conflict Handling dengan Customer Loyalty 

Penanganan masalah konsumen dengan dampak yang akan terjadi dengan 

loyalitas (Ball et al. Dalam Saputra, 2010). Menurut penelitian Sivesan, (2012) 

Natalia. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Trust, Service Quality, Communication, dan Conflict 
Handling Terhadap Customer Loyalty pada Bank. 2019. 
UIB Repository©2019



21 

 

                                                                        Universitas Internasional Batam 

mengatakan bahwa keterampilan menyelesaikan konflik diperlukan untuk 

menyelesaikan konflik, dan kemudian kemampuan untuk menyelesaikan konflik. 

Konfrontasi bisa merupakan permasalahan serius terjadi pada perusahaan dan 

memenangkan kerugian jika dibiarkan tidak berhasil. Menyelesaikan konflik 

pemasok untuk melepaskan kapasitas sengketa, menyelesaikan masalah. Sehingga 

pertentangan sebelum menimbulkan perkara dan kemampuan berbicara secara 

terbuka, menjelaskan konversi. Bagaimana konflik akan diselesaikan, pergi atau 

katakan.  

Konflik dapat menjadi sehat dan normal dalam perspektif organisasi, 

dengan sedikit ketegangan yang membosankan dan tidak mungkin untuk 

menumbuhkan kreativitas dan pertumbuhan.  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Model pengaruh Relationship Marketing and Customer Loyalty: 

Evidence from Banking Sector yang telah disadur, sumber : Husnain dan Akhtar 

(2015).  
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Adapun hipotesis yang diajukan untuk tujuan penelitian adalah: 

H1: Berdampak positif Trust pada Customer Loyalty  

H2: Berdampak positif Service Quality pada Customer Loyalty 

H3: Berdampak positif Communication pada Customer Loyalty 

H4:  Berdampak positif Conflict Handling pada Customer Loyalty 
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