
BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu tentang loyalitas diteliti oleh Johnson, Gustafsson, 

Andreassen, Lervik dan Cha (2000). Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 

adalah ekspektasi pelanggan sebagai variabel independen, perceived quality, 

perceived value, kepuasan pelanggan dan perilaku keluhan pelanggan merupakan 

variabel intervening. Sedangkan loyalitas pelanggan merupakan variabel 

dependen. Menurut Musa (2005), definisi perceived value adalah suatu nilai 

keuntungan dalam transaksi pembelian yang dianggap bermanfaat. 

Hasil penelitian Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik dan Cha (2000) di 

negara Norwegia menunjukkan bahwa ekspektasi pelanggan mempengaruhi 

perceived quality, perceived value dan kepuasan pelanggan, perceived quality 

mempengaruhi perceived value, perceived value mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, kepuasan pelanggan mempengaruhi perilaku keluhan pelanggan dan 

loyalitas, kemudian perilaku keluhan pelanggan mempengaruhi loyalitas.  

Penelitian ini menyatakan bahwa secara keseluruhan, kepuasan ditemukan 

untuk meningkatkan citra perusahaan, dimana kepuasan merupakan salah satu 

cara untuk mengarahkan komitmen pelanggan dan akan mempunyai dampak yang 

relatif besar terhadap loyalitas pelanggan. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah data diambil hanya berdasarkan ekonomi skala kecil, bagaimanapun juga 

di Negara Norwegia terkenal dengan sistem ekonomi mereka yang sangat terbuka 
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dan kompetitif yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu model 

penelitian.  

Gambar 2.1 
Model Penelitian: The American Customer Satisfaction Index Model 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik dan Cha (2000). 

Penelitian oleh Luarn dan Lin (2003), membahas penelitian terhadap 

loyaltias pelanggan dalam jasa pelayanan elektronik (e-services). Menurut 

penelitian Luarn dan Lin (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 

adalah kepercayaan, kepuasan pelanggan, perceived value, komitmen, dan 

loyalitas. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kepercayaan, kepuasan 

pelanggan dan perceived value sebagai variabel independen yang mempengaruhi 

terhadap komitmen dan loyalitas. Komitmen sebagai variabel intervening 

mempengaruhi loyalitas sebagai variabel dependen. 

Kepuasan pelanggan, kepercayaan, perceived value dan komitmen 

merupakan faktor penting dari loyalitas. Pelayanan e-services sangat 

membutuhkan perhatian lebih terhadap kebutuhan pelanggan dalam 
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mengembangkan konsep layanan yang diberikan, sehingga dapat menimbulkan 

nilai yang lebih dalam menarik perhatian pelanggan.  

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kepercayaan, kepuasan pelanggan 

dan perceived value mempengaruhi komitmen dan loyalitas. Keterbatasan dalam 

penelitian Luarn dan Lin (2003) adalah responden dalam penelitian ini hanya 

memfokuskan kepada mahasiswa yang sedang berada dalam perpustakaan saja, 

sehingga hasilnya kurang akurat apabila diaplikasikan terhadap responden jasa 

lainnya.  

Gambar 2.2 
Model Penelitian: A Customer Loyalty Model For E-Service Context 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Luarn dan Lin (2003). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ha dan Janda (2006), faktor-faktor 

yang mempengaruhi loyalitas adalah perceived value sebagai variabel independen, 

disconfirmation, attribution, dan kepuasan pelanggan sebagai variabel 

intervening, loyalitas dan perilaku pembelian kembali sebagai variabel dependen. 

Ha dan Janda (2006) mengatakan bahwa perceived value adalah penilaian 

konsumen tentang kegunaan manfaat yang dirasakan dan pengorbanan yang 
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dikeluarkan. Pelanggan akan mengintegrasikan persepsi mereka tentang apa yang 

mereka rasakan dan apa yang telah mereka korbankan untuk menerima layanan 

jasa tertentu. Disconfirmation mempunyai harapan bagi perusahaan, yang berarti 

bahwa kinerja pelayanan yang diberikan (kurang ataupun lebih) kepada 

pelanggan, akan menjadi pilihan konsumen ketika akan melakukan keputusan 

untuk sebuah pembelian. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif bagi 

perusahaan. Oleh karena itu, masuk akal bahwa kinerja pelayanan yang melebihi 

harapan dapat menyebabkan kepuasan sedangkan kekurangan dalam hasil kinerja 

pelayanan dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. 

Penjelasan untuk definisi dari variabel attributes yaitu ketika sebuah 

kesalahan terjadi pada kinerja pelayanan untuk memenuhi harapan pelanggan 

(suatu kejadian disconfirmation) yang dihasilkan dari pertentangan psikologis, 

dapat mendorong pelanggan untuk berpartisipasi dalam atribusi kausal atau 

hubungan sebab akibat. Atribusi kausal inilah yang membuat pelanggan untuk 

memutuskan pilihan untuk tetap loyal. 

Kepuasan yang dirasakan untuk setiap pelanggan tidak berarti adalah hal 

yang sama. Definisi kepuasan pelanggan dapat dinilai dari tingkat yang dirasakan 

pelanggan dengan pengalaman dan lama (tingkat waktu) berkomsumsi pelanggan. 

Ha dan Janda (2006) menekankan bahwa nilai pelayanan yang dirasakan adalah 

persepsi nilai yang diterima secara langsung dan akan sangat mempengaruhi 

kepuasan pelanggan. Perilaku pembelian kembali dijelaskan bahwa konsumen 

yang puas akan melakukan pembelian ulang yang terkait erat dengan loyalitas 

pelanggan. 
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Loyalitas pelanggan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan kebiasaan pembeli dan kekuatan dalam berbagai situasi. 

Yang dimaksud loyalitas dalam penelitian ini adalah pelanggan yang dikarenakan 

memperoleh kepuasan, sebagian karena pengalaman berkomsumsi yang positif, 

sebagian juga dikarenakan merek atau produk yang mereka gunakan. Loyalitas 

pelanggan sangat relevan dengan nilai unik yang dimiliki oleh merek atau produk 

yang mereka komsumsi dan merasa bahwa merek lain tidak mampu 

menyediakannya. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perceived value dan disconfirmation 

mempengaruhi attributes dan kepuasan pelanggan, perceived value juga 

mempengaruhi disconfirmation, attributes mempengaruhi kepuasan pelanggan, 

attributes dan kepuasan pelanggan mempengaruhi perilaku pembelian kembali, 

dan kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas.  

Penelitian ini menyatakan bahwa kepuasan adalah prestasi dari respon oleh 

konsumen. Secara keseluruhan, kepuasan dinyatakan bahwa pelanggan 

bergantung pada pengalaman pelanggan bersamaan dengan niat dalam 

membentuk dan membuat keputusan perilaku pembelian kembali. Dalam 

penelitian ini terdapat dua nilai yang dirasakan dalam mempengaruhi loyalitas 

yaitu secara langsung mempengaruhi kepuasan dan secara tidak langsung 

mempengaruhi kepuasan melalui variabel atribusi dan disconfirmation terdahulu 

sebelum mencapai sebuah loyalitas. Terdapat beberapa keterbatasan dalam 

penelitian Ha dan Janda (2006). Pertama, penelitian ini hanya fokus kepada 

pelanggan yang telah berpengalaman dalam melakukan pembelian. Kedua, sampel 
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yang diteliti hanya memfokuskan kepada pelanggan pengguna jasa pelayanan 

industri perjalanan saja.  

Gambar 2.3 
Model Penelitian: Conceptual Model of Attribution Effects on Customer 

Satisfaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Ha dan Janda (2006) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bontis dan Booker (2007) faktor-

faktor yang mempengaruhi loyalitas adalah perceived value sebagai variabel 

independen. Kepuasan pelanggan dan rekomendasi sebagai variabel intervening. 

Sedangkan loyalitas dan reputasi perusahaan merupakan variabel dependen. 

Penelitian oleh Bontis dan Booker (2007), menyatakan bahwa loyalitas pelanggan 

dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan reputasi perusahaan, sedangkan 

reputasi perusahaan terhadap pelanggan dapat ditingkatkan dengan cara 

memfokuskan kepada kepuasan pelanggan. Reputasi digunakan untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan, dan pelanggan akan melakukan 

rekomendasi (word of mouth) kepada orang-orang disekitarnya. Keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah kurangnya penelitian yang mengeksplorasi peranan 
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dari reputasi perusahaan untuk mendapatkan hasil yaitu loyalitas dan rekomendasi 

kepada orang lain disekitarnya.  

Gambar 2.4 
Model Penelitian: Effect of Organizational Reputation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bontis dan Booker (2007)  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lenka, Suar, dan Mohapatra 

(2009), faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas adalah kualitas layanan yang 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu, aspek dari kualitas layanan oleh manusia, aspek 

kualitas layanan dari bentuk teknikal, aspek kualitas yang dapat terlihat atau nyata 

sebagai variabel independen. Kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening 

dan loyalitas pelanggan sebagai variabel dependen. 

Penelitian oleh Lenka, Suar, dan Mohapatra (2009) menyatakan bahwa 

kualitas layanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan  dan 

loyalitas secara tidak langsung. Penelitian ini memberikan bukti secara jelas 
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pelanggan karena merupakan akar dari kepuasan pelanggan. Sedangkan aspek 

kualitas layanan dari bentuk teknikal dan aspek kualitas yang dapat terlihat atau 

nyata tidak boleh dihilangkan, karena kedua variabel tersebut juga dapat membuat 

pelanggan merasa puas. Keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan ini hanya 

menguji di salah satu daerah di India, sehingga data yang tersebar tidak mewakili 

responden yang di daerah lainnya.  

Gambar 2.5 
Model Penelitian: The Conceptual Model with Hypothesised Relationships 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lenka, Suar, dan Mohapatra (2009) 

Menurut penelitian oleh Lii (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi 
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meneliti tentang kualitas layanan di situs sebuah bank online. 
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Desain dari situs sebuah bank online sangat mempengaruhi image dari 

perusahaan. Oleh karena itu, hasil penelitian menjelaskan bahwa bank-bank yang 

menggunakan situs online dapat mencapai loyalitas pelanggan dengan 

meningkatkan kepuasan pelanggan terlebih dahulu dengan cara menyediakan 

fasilitas-fasilitas perbankan serta menampilkan efek teknologi yang tercanggih 

sehingga dapat dipercaya dan  menghasilkan kepuasan bagi pelanggan pengguna 

situs web bank online. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. 

Pertama, penelitian yang dilakukan hanya pelanggan yang menggunakan online 

banking yang ada di Indonesia sehingga tidak mewakili responden lain yang 

berada diluar Indonesia. Kedua, perlu adanya tipe dan jenis populasi yang berbeda 

pada pengguna jasa online banking.  

Gambar 2.6 
Model Penelitian: A Model of Customer E-Loyalty in the Online Banking 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lii (2009) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ouyang (2010) membahas faktor-
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bahwa kualitas layanan sebagai variabel independen, kepercayaan, dan kepuasan 

pelanggan sebagai variabel intervening mempengaruhi loyalitas pelanggan 

sebagai variabel dependen. Selanjutnyaa kepercayaan mempengaruhi kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan, dan kepuasan pelanggan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak 

mencantumkan informasi yang jelas tentang data responden sehingga hasil yang 

diperoleh tidak akurat.  

Gambar 2.7 
Model Penelitian: A Relationship Between the Financial Consultants’ Service 

Quality and Customer Trust 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ouyang (2010) 
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perusahaan FMCG Pakistan dapat mempertahankan pelanggan mereka dengan 

membuat mereka setia melalui kepuasan, kepercayaan, dan reputasi perusahaan. 

Sebuah kerangka teori diusulkan untuk menunjukkan hubungan di antara variabel. 

Ada hubungan positif yang signifikan namun kepercayaan yang kuat dan loyalitas 

pelanggan. Kepuasan pelanggan & citra perusahaan juga menempatkan dampak 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hasil menunjukkan bahwa 

perusahaan FMCG di Pakistan harus lebih memperhatikan terhadap reputasi 

perusahaan mereka, kepuasan pelanggan mereka, dan kepercayaan dalam rangka 

membangun loyalitas pelanggan. Generalisasi dan waktu kendala adalah 

keterbatasan penelitian. 

Gambar 2.8 
Model Penelitian :Customer Loyalty in FMCG Sector of Pakistan. 

 

 

Sumber :Zhaman, K., (2012) 

 Berdasarkan penelitian Khan, I., (2012) tentang Impact of Customers 

Satisfaction And Customers Retention on Customer Loyalty. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji pentingnya pelanggan di masa depan. 

Hubungan menggunakan kepuasan pelanggan, dan retensi pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan pada industri telekomunikasi Pakistan. Kuesioner 
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didistribusikan melalui surat elektronik dan dikelola sendiri untuk pengumpulan 

data dan analisis regresi linier digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan signifikan sementara retensi pelanggan memiliki 

dampak yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Implikasi dari penelitian ini 

adalah bahwa perusahaan harus lebih baik mengelola hubungan mereka dengan 

pelanggan sebagai kebijakan kompetitif di pasar telepon mobile. 

Gambar 2.9 
Model Penelitian :Impact of Customers Satisfaction And Customers Retention on 

Customer Loyalty 
 

 

Sumber :Khan, I., (2012) 

 
2.2 Definisi Variabel 

2.2.1 Definisi Loyalty 

Loyalty adalah keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang atas 

produk yang disukai secara konsisten di masa depan (Reid, 1993). Loyalitas 

didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali 

produk pilihan atau jasa secara konsisten di masa mendatang, sehingga 

menyebabkan berulang yang sama-sama merek atau brand-set pembelian, 

meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang memiliki potensi untuk 

menyebabkan perilaku beralih (Oliver, 1997). Ada dua pendekatan untuk loyalitas 
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pelanggan yaitu perilaku dan sikap. Loyalitas perilaku mengacu pada perilaku 

pelanggan untuk mengulang pembelian produk atau jasa dan merekomendasikan 

sedangkan loyalitas sikap mengacu pada niat pelanggan untuk membeli kembali 

dan kesediaan untuk merekomendasikan.  

Menurut Oliver (2010), loyalitas didefinisikan sebagai "komitmen yang 

dipegang teguh untuk membeli kembali atau repatronize produk pilihan atau jasa 

secara konsisten di masa mendatang, sehingga menyebabkan berulang yang sama-

sama merek atau brand-set pembelian, meskipun pengaruh situasional dan upaya 

pemasaran yang memiliki potensi untuk menyebabkan perilaku beralih ". Ada dua 

pendekatan untuk loyalitas pelanggan: perilaku dan sikap. Loyalitas Perilaku 

mengacu pada pelanggan perilaku aktual untuk mengulang pembelian produk atau 

jasa dan merekomendasikan sedangkan loyalitas sikap mengacu pada pelanggan 

niat untuk membeli kembali dan kesediaan untuk merekomendasikan. Loyalitas 

sikap lebih sering digunakan dalam banyak studi penelitian (Loureiro dan 

Kastenholz 2011) dan relatif mudah diukur.  

Loyalitas dikembangkan selama periode waktu dari catatan konsisten 

pertemuan dan kadang-kadang bahkan melebihi harapan pelanggan (Teich, 1997). 

Kotler et al. (1999) menyatakan biaya menarik pelanggan baru dapat lima kali 

biaya menjaga pelanggan saat bahagia. Gremler & Brown (1996) menawarkan 

satu definisi pelanggan loyalitas yang berhubungan dengan tujuan kita dalam 

penelitian ini: sejauh mana sebuah pameran pelanggan ulangi pembelian perilaku 

dari penyedia layanan, memiliki disposisi sikap positif terhadap provider, dan 
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menganggap hanya menggunakan operator ini ketika kebutuhan untuk layanan ini 

ada.  

Menurut Bloemer & Kasper (1995), loyalitas diartikan sebagai kesetiaan 

yang sebenarnya dibandingkan dengan pembelian ulangi perilaku, yang 

sebenarnya re-beli merek, terlepas dari komitmen. Zeithaml et al. (1996) 

menyatakan loyalitas merupakan konsep multi-dimensi dan termasuk tanggapan 

positif dan negatif. Namun, setiap pelanggan mungkin tidak selalu menjadi 

pelanggan yang puas. Colgate, et al (1996) juga mencatat bahwa tidak selalu hal 

pembelotan pelanggan adalah terbalik dengan loyalitas, sementara Levesque dan 

Mc Dougall (1993) mengemukakan bahwa, "Bahkan masalah ini tidak 

dipecahkan, sekitar setengah dari pelanggan akan tetap dengan perusahaan". Ini 

mungkin karena beralih biaya, kurangnya diferensiasi dirasakan alternatif, kendala 

lokasi pada pilihan, waktu atau kendala uang, kebiasaan atau inersia yang tidak 

berkaitan dengan loyalitas (Bitner, 1990; Ennew & Binks, 1996).  

Loyalitas pelanggan dianggap sebagai dasar keunggulan kompetitif dan 

memiliki pengaruh kuat pada kinerja perusahaan (Rust et al., 2000). Zeithamletal 

(1996) mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai kesediaan untuk tinggal 

dengan penyedia layanan saat ini. Loyalitas adalah komitmen pembeli dengan 

layanan, produk, atau merek (Oliver, 1999). Pelanggan loyalitas terbukti sendiri 

dalam berbagai yang perilaku, "menjadi lebih umum berulang kali menggurui 

penyedia layanan dan merekomendasikan penyedia layanan untuk pelanggan lain" 

(Lam et al, 2004; Zeithamletal, 1996). Titik A pelanggan pandang tentang nilai 

pengakuan dari layanan penyedia dapat memotivasi dia / dia untuk merendahkan 
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provider lagi. Di loyalitas realitas harus menjelaskan sebagai komitmen pelanggan 

lakukan berurusan dengan perusahaan tertentu, membeli produk mereka dan jasa 

dan mengacu kepada rekan-rekan (Mcllroy &Barnett, 2000).  

Menurut tradisi, loyalitas pelanggan dibagi menjadi dua komponen yang 

didasarkan pada perilaku dan yang lainnya adalah berdasarkan sikap (Guillen, et 

al. 2011). Rauyruen dan Miller (2007) juga menjelaskan pelanggan loyalitas 

sebagai konsep merger loyalitas perilaku (Kesediaan pelanggan untuk membeli 

kembali dan melanjutkan hubungan dengan perusahaan) dan loyalitas sikap 

(Lampiran emosional dan advokasi konsumen terhadap perusahaan). Loyalitas 

pelanggan adalah titik fokus untuk berbagai organisasi bisnis (Vesel & Zabkar, 

2009). Itu keberhasilan penjualan perusahaan dipastikan dengan loyalitas 

pelanggan, yang dapat dipengaruhi oleh tindakan manajemen (Gerpott, et al. 

2001).  

Dalam bisnis yang muncul kompetisi loyalitas pelanggan telah 

menunjukkan sebagai utama Fitur dalam mendapatkan melanjutkan keunggulan 

kompetitif (Lin & Wang, 2006). Berorientasi bisnis menghormati pelanggan 

organisasi akan menarik dan mengembangkan pelanggan setia (Chang Chen 

2007). Sangat penting untuk memahami jiwa pelanggan untuk membangun 

kebijakan yang kompetitif untuk berhasil dalam diferensiasi dan memenangkan 

loyalitas pelanggan di pasar yang kompetitif (Chen & Hu, 2010). Sebuah 

perusahaan dapat mengembangkan tahan lama, asosiasi bersama-sama 

menguntungkan dengan pelanggan dengan mengembangkan loyalitas pelanggan 

(Sheng &Xie, 2011). Loyalitas pelanggan merupakan unsur penting untuk 
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kelanjutan eksistensi dan operasi perusahaan bisnis (Chen & Hu, 2010). Loyalitas 

dapat diukur dengan maksud pembelian kembali, merekomendasikan produk / 

jasa lainnya dan kesabaran terhadap harga (Kim & Yoon, 2004). Pelanggan 

loyalitas digunakan untuk mengukur pembelian ulang dan Sabar untuk harga (Auh 

& Johnson, 2005). Tambahan itu nilai merek, jenis handset, niat untuk 

merekomendasikan operator saat ini untuk orang lain dan kualitas panggilan yang 

memiliki kekuatan penjelas yang signifikan untuk mengukur faktor-faktor penentu 

loyalitas pelanggan (Kim & Yoon, 2004). 

2.3     Hubungan Antar Variabel 

2.3.1  Hubungan Trust terhadap Loyalty 

Menurut Lantieri (2008) interaksi bermacam-macam aspek pada pembelian 

secara online yang didalamnya termasuk value, trust, manajemen hubungan 

pelanggan, kepuasan, dan bagaimana aspek-aspek tersebut mempunyai kontribusi 

yang sangat besar pada loyalitas diantara pelanggan yang umurnya berkisar antara 

18-24 tahun.  

Dewitt, Nguyen, dan Marshall (2007) meneliti bahwa mengajukan model 

dan dukungan empiris, yang hasilnya mempunyai dampak manajerial yang sangat 

penting untuk hubungan manajemen efektif. Dengan mengerti tentang pentingnya 

peranan media sebagai penengah pada trust dan emosi, layanan pada karyawan 

dapat memberikan tingkat strategi layanan yang efektif dan loyalitas pelanggan 

sebagai tambahan. 
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2.3.2 Hubungan antara Trust dan Commitment 

Menurut Thurau, Gwinner & Gremler (2004) meneliti studi ini tentang 

suatu konsep pondasi untuk menginvestigasi proses retention pelanggan, dengan 

kegunaan konsep dari kepuasan pelanggan dan kualitas dari hubungan (resigned, 

stable, progressive, trust, commitment). 

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Dean (2007) meneliti tentang 

efek dari kelima elemen dari TQM untuk melatih karyawan pada variabel affective 

commitment karyawan. Adapun kelima dari elemen tersebut adalah 

Organizational Trust, Customer Focus, Employee Involvement, Organizational 

Communication, dan Teamwork. 

2.3.3 Hubungan antara Customer Satisfaction dan Loyalty 

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Chandrashekaran, Rotte, Tax, 

dan Grewal (2006) meneliti tentang pentingnya pemahaman yang benar tentang 

proses dari kepuasan pelanggan pada loyalitas pelanggan. Menurut Gustafsson 

dan Johnson (2004)  membandingkan pentingya penilaian secara langsung dengan 

varietas metode secara statistik memperoleh atribut yang sangat penting pada 

variabel model kepuasan pelanggan. Metode yang dilakukan membandingkan 

pada kriteria yang didalamnya mempunyai kemampuan untuk menjelaskan 

perbedaan di dalam kepuasan pelanggan, identifikasi pentingnya atribut 

pelanggan dan dapat diinterprestasikan. 

Studi yang dilakukan oleh Khadraoui (2007) menguji tentang pengaruh 

bermacam-macam faktor pada loyalitas. Dalam penelitian utamanya menyatakan 

dengan tegas bahwa daftar dari faktor yang paling penting yang mempengaruhi 
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loyalitas dependant pada level dari loyalitas pelanggan. Hasil selanjutnya 

menyatakan 4 faktor analisa mempengaruhi loyalitas pelanggan (kepuasan 

pelanggan, trustworthiness, image dan pentingnya sebuah hubungan) mempunyai 

peranan yang berbeda pada level tingkat loyalitas pelanggan. 

2.3.4 Hubungan antara Customer Satisfaction dan Commitment 

Penelitian yang dilakukan oleh Han, Kwortnik, dan Wang (2008) meneliti 

tentang penentuan layanan loyalitas yang terbagi menjadi 3 bagian (kualitas, 

value, satisfaction), kualitas hubungan, dan keutungan dari suatu hubungan. 

Peneliti menyimpulkan 3 bagian diatas memperoleh hubungan dimensi pada 

loyalitas pelanggan (cognitive, affective commitment, dan tingkah laku) dengan 

sistem faktor penentu. 

2.3.5 Hubungan antara Perceived Value dan Loyalty 

Penelitian yang dilakukan oleh Eakuru dan Mat (2008) bertujuan agar 

pelanggan percaya pada diri sendiri tentang kemampuan mereka untuk ikut 

berpartisipasi di dalam sebuah layanan (service use self-efficacy). Dan efeknya 

ditanggapi sebagai sebuah layanan. Secara teori, mengemukakan dan menjelaskan 

bagaimana self-efficacy berpengaruh pada persepsi nilai pelayanan dan complaint 

(voice). Faktor-faktor didalamnya pada gilirannya akan mempediksi niat untuk 

keluar dan positive word of mouth. 

2.3.6 Hubungan antara Perceived Value dan Commitment 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Merisavo (2008) 

menjelaskan bahwa bagaimana kunci dari elemen Digital Marketing 

Communication (DMC) – frekuensi dan isi dari brand komunikasi, 
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personalization dan aktivitas internal dapat meningkatkan customer value, 

commitment, dan loyalitas. 

2.3.7 Hubungan antara Commitment dan Loyalty 

Berdasarkan tinjauan dari Loughlin dan Coenders (2002) menguji tentang 

faktor serentak pada ekonomi dan psikologi dan juga membadingkan  perbedaan yang 

sulit dipisahkan  antara pengaruh dari faktor ekonomi dan psikologi pada loyalitas 

pelanggan. Pentingnya faktor psikologi berkaitan erat dan sangat penting pada formasi 

loyalitas dalam perbandingan faktor ekonomi. Kualitas layanan berdampak langsung dan 

tidak langsung pada loyalitas pelanggan. Trust mempengaruhi loyalitas yang 

dihubungkan dengan affective commitment.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Harris dan Goode (2004) 

menganalisa dan menyimpulkan pentingnya variabel loyalitas di supermarket 

dapat mempengaruhi affective commitment, kepuasan lingkungan di 

lingkungannya dan disediakan value oleh pengalaman dari supermarket. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Peneliti akan melakukan pengujian mengenai analisis pengaruh trust, 

customer satisfaction, perceived value, dan commitment terhadap loyalty. 

Sebagaimana yang telah diuji sebelumnya oleh Luarn dan Lin (2003) mengenai 

kualitas hubungan variable-variabel tersebut dan hasilnya. Oleh karena itu, 

peneliti akan mencoba untuk menguraikan hipotesis dan model penelitiannya. 
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Gambar 2.2 
Model Pengaruh Kepercayaan,Kepuasan Pelanggan, dan Perceived Value 

Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Komitmen sebagai Variabel Intervening. 
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               H4  
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Sumber: Luarn dan Lin (2003). 

Perumusan hipotesis dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: 

H1:      Terdapat pengaruh antara trust  terhadap loyalty 

H2: Terdapat pengaruh antara trust terhadap commitment 

H3: Terdapat pengaruh antara customer satisfaction terhadap loyalty 

H4: Terdapat pengaruh antara customer satisfaction terhadap commitment 

H5: Terdapat pengaruh antara perceived value terhadap loyalty 

H6: Terdapat pengaruh antara perceived value terhadap commitment 

H7: Terdapat pengaruh antara commitment terhadap loyalty 

Trust 

Customer 
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Value 
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