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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Pengertian Loyalitas Konsumen 

 

Menurut Oliver (dalam Kotler dan Keller, 2009) mendefinisikan 

loyalitas (loyalty) sebagai komitmen yang dipegang secara mendalam untuk 

membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai dimasa depan 

meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan 

pelanggan beralih. Loyalitas pelanggan sangat penting artinya bagi perusahaan 

yang menjaga kelangsungan maupun kelangsungan kegiatan usahanya. 

Menurut Tjiptono (2008 : 110) loyalitas konsumen adalah komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang 

sangat positif dalam pembelian jangka panjang. Menurut Jill Griffin (Dalam 

Hurriyati 2010 : 04) loyalitas konsumen adalah seorang konsumen dikatakan 

setia atau loyal apabila konsumen menunjukan prilaku pembelian barang atau 

jasa secara teratur atau terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan konsumen 

membeli dua kali dalam selang waktu tertentu. 

2.1.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

 

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi loyalitas, Menurut 

Zikmund dalam Vanessa (2007:72) loyalitas pelanggan dipengaruhi lima 

faktor yaitu : 
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1. Kepuasan (satisfaction) 

Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara harapan 

sebelum melakukan pembelian dengan kinerja yang dirasakan. 

2. Ikatan emosi (emotional bonding) 

Konsumen dapat terpengaruh oleh sebuah merek yang memiliki 

daya tarik sendiri sehingga konsumen dapat di identifikasikan dalam sebuah 

merek, karena sebuah merek dapat mencerminkan karakteristik konsumen 

tersebut.ikatan yang tercipta dari sebuah merek ialah ketika konsumen 

merasakan ikatan yang kuat dengan konsumen lain yang menggunakan 

produk atau jasa yang sama. 

3. Kepercayaan (trust) 

Kemauan seseorang untuk mempercayakanperusahaan atau sbuah 

merek untuk melakukan atau menjalan sebuah fungsi. 

4. Kemudahan (choice reduction and habit) 

Jika konsumen akan merasa nyaman dengan sebuah merek ketika 

situasi mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan.  

5. Pengalaman dengan perusahaan (history with company) 

Sebuah pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk 

perilaku. Ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik dari perusahaan, 

maka kita akan mengulangi perilaku kita terhadap perusahaan tersebut. 
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2.1.3 Indikator Loyalitas pelanggan 

 

Loyalitas memiliki beberapa indikator yang diungkapkan Jill Griffin 

(Dalam Hurriyati, 2010,hal. 130). Beberapa indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel loyalitas pelanggan adalah : 

6. Melakukan pembelian ulang secara teratur (makes regular repeat 

purchases). 

7. Melakukan pembelian diluar lini produk/jasa (purchases across product 

and service lines). 

8. Merekomendasikasikan produk (refer other) 

9. Menunjukan kekebalan dari daya tarikan dari pesaing yang sejenis 

(demonstrates an immunity to the full of the competition). 

2.2  Pengertian Manajemen Pemasaran Jasa 

 

Menurut Freddy Rangkuti (2008:19) pemasaran jasa tidak sama 

dengan pemasaran produk. Pertama, pemasaran jasa lebih bersifat intangible 

dan immaterial  karena produknya tidak kasat mata dan tidak dapat diraba. 

Kedua, produksi jasa dilakukan saat konsumen dan petugas adalah penting 

untuk mewujudkan produk yang dibentuk. Lovelock dalam Mts. Arief 

(2007:11) mendeskripsikan jasa sebagai proses sebagai proses dari produk, 

dimana suatu proses melibatkan input dan mentranformasikannya sebagai 

output. Dua kategori yang diproses oleh jasa adalah orang dan objek.  

Menurut Fandy Tjiptono (2008 : 1) pengertian dari jasa adalah ”service 

umumnya mencerminkan produk tak berwujud fisik (intangible) atau sektor 
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industri spesifik, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transporasi, 

asuransi, perbankan, perhotelan, konstruksi, perdagangan rekreasi dan 

seterusnya”. 

2.2.1 Karateristik jasa 

 

Kotler dan Keller (2009:288-289) mengemukakan ada 4 karakteristik 

jasa yaitu:  

1. Lebih bersifat tidak berwujud yaitu bahwa jasa bersifat abstrak atau tidak 

dapat dilihat, diraba, dirasakan atau di sentuh. Karena sifat ini membuat 

jasa tdak dapat disimpan dalam persediaan, tidak dapat dipatenkan, tidak 

dapat diletakan dalam display dan lebih komplek dalam penetapan harga.  

2. Keanekaragaman yaitu kinerja yang sering kali dihasilkan oleh manusia 

tidak ada dua jasa yang akan sama persis.  

3. Produksi dan konsumsi secara bersamaan yaitu proses produksi dan 

konsumsi terjadi secara bersamaan, seringkali ini juga berarti bahwa  

pelanggan hadir dan kemungkinan juga mengambil bagian dalam proses 

produksi jasa.  

4. Tidak tahan lama, menunjuk pada fakta bahwa jasa tidak dapat disimpan, 

dijual kembali atau dikembalikan.  
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2.2.2 Macam-macam Jasa  

 

Menurut kotler (2009:6) macam-macam jasa dapat dikelompokan 

sebagai berikut:  

1. Personalized service, jasa ini sangat bersifat profesional yang tidak dapat 

dipisahkan dari orang yang menghasilkan jasa tersebut.  

2. Financial service  

3. Public utility and transportation service  

4. Entertainment  

5. Hotel service 

2.3 Citra Perusahaan 

 

2.3.1 Pengertian Citra Perusahaan (Corporate Image)  

 

Citra perusahaan diperlukan untuk mempengaruhi pikiran pelanggan 

melalui kombinasi dari periklanan, humas, bentuk fisik, kata-mulut, dan 

berbagai pengalaman aktual selama menggunakan barang dan jasa. Dari 

pernyataan-pernyataan tersebut tersirat bahwa pelanggan mempertimbangkan 

kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mempengaruhi persepsi mereka 

terhadap apa yang ditawarkan dan akan memiliki dampak terhadap perilaku 

pembelian pelanggan.  

Menurut Soemirat dan Adianto dalam Meriani Setiawan (2007:21) 

bahwa citra perusahaan adalah kesan, perasaan dan gambaran dari publik 

terhadap perusahaan, kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang-
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orang atau organisasi. Menurut Kotler dan Amstrong (2006: 299) dalam 

Perdananingtyas (2013), Citra perusahaan adalah seperangkat keyakinan, ide 

dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu perusahaan.  

Menurut (Kanaidi, 2010:33)  Citra perusahaan penting bagi setiap 

perusahaan karena merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk dibenak 

masyarakat tentang perusahaan. Citra dapat berhubungan dengan nama bisnis, 

arsitektur, variasi produk, tradisi , ideology, dan kesan pada kualitas 

komunikasi yang dilakukan oleh setiap karyawan yang berinteraksi dengan 

klien perusahaan. Lebih lanjut, citra merupakan hasil dari penilaian atas 

sejumlah atribut, tetapi citra bukanlah penilaian itu sendiri, karena citra adalah 

kesan konsumen yang paling menonjol dari perusahaan, yang dievaluasi dan 

dipertimbangkan oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Citra 

perusahaan yang baik sangatlah penting bagi kelangsungan suatu perusahaan, 

karena akan berpengaruh terhadap seluruh elemen yang ada didalam 

perusahaan tersebeut, citra perusahaan merupakan kesan objek terhadap 

perusahaan yang terbentuk dengan memproses informasi setiap waktu dari 

berbagai sumber informasi yang terpercaya.  

Pentingnya Citra Perusahaan dikemukakan oleh Sutisna dalam 

Kanaidi (2010:82) sebagai berikut:  

1. Menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal, Citra 

positif memberikan kemudahan bagi perisahaan untuk berkomunikasi dan 

mencapai tujuan secara efektif sedangkan citra negatif sebaliknya.  
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2. Sebagai penyaring yang memperngaruhi persepsi pada kegiatan 

perusahaan citra yang positif menjadi pelindung terhadap kesalahan kecil, 

kualitas teknik/ fungsional sedangkan citra negatif dapat memperbesar 

kesalahan tersebut. 

3. Sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas 

pelayanan perusahaan.  

4. Mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal 

citra perusahaan yang kurang jelas dari nyata mempengaruhi sikap karyawan 

terhadap perusahaan. Dengan demikian peran citra perusahaan amatlah 

penting karena citra yang baik dari perusahaan akan berdampak positif dan 

menguntungkan sedangkan citra yang buruk akan berdampak buruk dan 

merugikan perusahaan. 

2.3.2 Tujuan Dalam Mengelola Citra Perusahaan  

 

Dalam proses pengelolaan citra perusahaan, variable fundamental 

adalah identitas perusahaan, komunikasi perusahaan, citra perusahaan, dan 

umpan balik. Identitas korporat adalah realitas kepribadian, perusahaan 

individu yang unik dari perusahaan yang membedakan dari perusahaan yang 

lain. Komunikasi perusahaan adalah keseluruhan sumber, pesan, dan media 

dimana perusahaan menyampaikan keunikan ke berbagai audiens. Citra 

perusahaan adalah dalam mata kesan melihatnya dari keseluruhan perusahaan 

yang dimiliki oleh beberapa audiensnya. Tujuan dalam mengelola citra 

perusahaan adalah untuk mengkomuniksikan identitas perusahaan untuk 



16 
 

 

 

mereka khalayak atau konstituen yang penting bagi perusahaan, sedemikian 

rupa sehingga mereka mengembangkan dan mempertahankan pandangan 

positif terhadap perusahaan.  

2.3.3 Indikator Pembentukan Citra Perusahaan  

 

Citra perusahaan tidak dapat dibentuk dengan sendirinya, haruslah ada 

upaya-upaya yang dilakukan agar citra tersebut menjadi semakin baik. Citra 

perusahaan yang bersumber dari pengalaman memberikan gambaran telah 

terjadi keterlibatan antara konsumen dengan perusahaannya, upaya perusahaan 

sebagai sumber informasi yang lengkap dimaksudkan sebagai informasi yang 

dapat menjawab kebutuhan dan keinginan objek sasaran. 

Menurut kotler dan Amstrong (2008:74) mengatakan bahwa “Proses 

terbentuknya citra perusahaan berlangsung beberapa tahapan. Pertama, objek 

mengetahui (menlihat/mendengar upaya yang dilakukan perusahaan dalam 

membentuk citra perusahaan. Kedua, memperhatikan upaya perusahaan 

tersebut. Ketiga, setelah adanya perhatian objek mencoba memahami semua 

yang ada pada upaya perusahaan. Keempat, terbentuk citra perusahaan pada 

objek. Kelima, citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku 

objek sasaran dalam hubungannya dengan perusahaan”.  
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2.4Kualitas Pelayanan 

 

2.4.1Pengertian Kualitas 

 

Kualitas yang baik bukanlah berdasarkan pada persepsi pihak penyedia 

jasa tetapi bedasarkan persepsi pelanggan, karena pelanggan yang 

mengkomsumsi dan menikmati jasa pelayanan sehingga konsumen yang 

seharusnya menentukan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. 

Menurut American Society for quality control dalam buku Fajar 

Laksana (2008:89) Quality is the totality of features and characteristics of a 

product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. 

Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, yang memenuhi keinginan 

pelanggan, dengan demikian memberikan kepuasan atas penggunaan produk. 

Kemudian menurut Rahmatriana (2013),Kualitas adalah keseluruhan fitur dan 

sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. 

Selanjutnya menurut Rambat Lupiyoadi (2014:212), Kualitas adalah 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana 

keluaran dapat memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang 

menentukan dan menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik tersebut 

memenuhi kebutuhannya. 
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2.4.2 Pengertian Pelayanan  

 

Menurut Gronroos (1990:27) dalam buku Daryanto dan Setyobudi 

(2014:135) dalam Rahmatriana (2013) Pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

serangkai aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang 

terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 

hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan masalah konsumen atau pelanggan. 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2009:231), “pelayanan atau 

service adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak mengakibatkan kepemilikan 

sesuatu”. 

2.4.3 Pengertian Kualitas Pelayanan  

 

Secara sederhana pengetian kualitas pelayanan dapat dinyatakan 

sebagai perbandingan antara layanan yang diharapkan konsumen dengan 

layanan yang diterimanya (Parasuraman dkk, dalam Mts. Arief, 2007:117). 

Kualitas yang dirasakan didefenisikan sebagai penilaian konsumen terhadap 

keseluruhan keunggulan produk. Sedangkan kualitas pelayanan yang dirasakan 

merupakan petimbangan global yang berhubungan dengan superioritas dan 

pelayanan. Harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum 

mencoba membeli suantu produk atau jasa, yang dijadikan standar penilaian. 
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Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007). 

Menurut Garvin yang dikutip Tjiptono (2012:143) menyatakan 

bahwa terdapat lima perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa 

kualitas dilihat tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang 

paling  memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas 

paling tinggi.  

2.4.4 Dimensi kualitas pelayanan dan Indikator kualitas pelayanan 

 

Konsep dan pengukuran kualitas pelayanan telah berkembang dengan 

pesat. Salah satu kontributor utama adalah mengembangkan kualitas pelayanan 

adalah pasuruan,zeithaml, dan berry. Dari serangkaian penelitian mereka 

melakukan terhadap perusahaan jasa telah dikembangkan suatu alat ukur 

kualitas pelayana disebut SERVQUAL (service Quality) yang dapat digunakan 

untuk memahami harapan persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan. 

Menurut Parasuraman, dkk dalam Fandy Tjiptono dan Greogorios 

Chandra (2007:133)menentukan bahwa ada 5 penentu mutu jasa. Kelimanya 

disajikan secara berurut berdasarkan tingkat kepentingannya, diantaranya :  

1. Tangibles (bukti langsung) adalah fasilitas fisik yang ditawarkan kepada 

konsumen yang meliputi fisik, perlengkapan, pegawai dan saran 

komunikasi. 
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2. Emphaty (empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para 

pelanggan.  

3. Reliability (keandalan) adalah konsistensi dari penampilan dan kehandalan 

pelayanan yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.  

4. Responsiveness (daya tanggap) yaitu kesigapan dan kecepatan penyedia jasa 

dalam menyelesaikan masalah dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

5. Assurance (jaminan) yaitu kemampuan dan keterampilan petugas, 

keramahan petugas, kepercayaan dan keamanan.  

2.4.5  Model Kualitas Pelayanan 

 

Menurut Berry, dkk yang dikutip oleh Kotler dan Keller 

(2007:55) merumuskan model kualitas pelayanan yang diperlukan pada 

industri jasa. Pada model tersebut mengidentifikasi lima kesenjangan yang 

mengakibatkan ketidakberhasilan penyerahan jasa: 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Manajemen tidak selalu memahami dengan tepat apa yang diinginkan 

pelanggan. 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa 

Manajemen mungkin memahami dengan tepat keinginan-keinginan 

pelanggan, tetapi tidak menetapkan standar kerja. 
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3. Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyerahan 

jasa.Karyawan mungkin kurang lebih terlatih, tidak mampu atau tidak mau 

mematuhi standar, seperti menyediakan waktu untuk mendengarkan 

pelanggan dan melayani mereka dengan cepat. 

4. Kesenjangan antara penyerahan jasa dan komunikasi eksternal.Harapan – 

harapan konsumen di pengaruhi pernyataan – pernyataan dikeluarkan 

perwakilan dan iklan perusahaan. 

5. Kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan.Kesenjangan 

ini terjadi apabila konsumen tersebut memiliki persepsi yang keliru 

tentang mutu jasa tersebut.   

2.4.6  Faktor – Faktor Penyebab Buruknya Kualitas Pelayanan 

 

Menurut Tjiptono (2012:85) ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan kualitas suatu jasa menjadi buruk, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

1. Produk dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik jasa yang sangat penting adalah inseparability, 

yang artinya jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan 

sehingga dalam memberikan jasa dibutuhkan kehadiran dan partisipasi 

pelanggan. Akibatnya timbul masalah-masalah sehubungan dengan adanya 

interaksi antara produsen dan konsumen jasa, yang disebabkan karena tidak 

terampil dalam melayani pelanggan, penampilan yang tidak sopan, kurang 

ramah, cemberut, dan sebagainya. 
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2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan tenaga kerja yang intensif dalam penyampaian jasa dapat 

menimbulkan masalah dalam kualitas, yaitu tingkat variabilitas yang tinggi 

disebabkan oleh tingkat upah dan pendidikan karyawan yang masih relatif 

rendah,  kurang perhatian, dan tingkat kemahiran karyawan yang tinggi. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal yang kurang memadai 

Karyawan front line merupakan ujung tombak dari sistem pemberian 

jasa. Supaya mereka dapat memberikan jasa yang efektif, maka mereka perlu 

dapat pemberdayaan dan dukungan dari fungsi utama manajemen sehingga 

nantinya mereka akan dapat mengendalikan dan menguasai cara melakukan 

pekerjaan, sadar dan konteks dimana pekerjaan dilaksanakan, bertanggung 

jawab atas output kinerja pribadi, bertanggung jawab bersama atas kinerja unit 

dan organisasi, keadilan dalam distribusi balas jasa berdasarkan kinerja dan 

kinerja kolektif 

4. Kesenjangan komunikasi  

Komunikasi merupakan faktor yang esensial dalam kontrak dengan 

karyawan. Jika terjadi gap dalam komunikasi, maka akan menimbulkan 

penilaian dan persepsi yang negatif terhadap kualitas pelayanan. Kesenjangan 

komunikasi dalam pelayanan meliputi memberikan janji yang berlebihan 

sehingga tidak dapat memenuhinya, kurang menyajikan informasi yang baru 

kepada pelanggan, pesan kurang dipahami pelanggan, dan kurang tanggapnya 

perusahaan terhadap keluhan pelanggan. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 
 

Tabel 2.I : Penelitian Terdahulu 

Nama peneliti Judul Variabel Perbedaan Persamaan Metode Hasil penelitian 
1 Ita Prihatinng 

Wilujeng 
(2007) 

Pengaruh 
Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Loyalitas 
Pelanggan 
Pada 
Rumah 
Makan 
ABC dI 
Malang 

X1 kualitas 
pelayanan, 
Y loyalitas 
konsumen 

Metode 
sampel 
yang 
digunakan  
purposive 
sampling,se
dangkan 
dalam 
penelitian 
saya 
menggunak
an 
accidental 
sampling 

Variabel 
terikat 
yang 
dipakai 
sama 
tentang 
loyalitas 
pelanggan 

Metode 
purposive 
sampling 

terdapat 
pengaruh positif 
kualitas 
pelayanan 
terhadap 
loyalitas 
pelanggan pada 
rumah makan 
ABC di Malang 

2 Suratno , Aziz 
Fathoni, Andi 
Tri Haryono 

Pengaruh 
Citra 
Perusahaan 
dan kualitas 
pelayanan 
Terhadap 
Loyalitas 
Pelanggan 
Dengan 
Kepuasaan 
Pelanggan 
Sebagai 
Variabel 
Interverning 
Pada PT. 
Pelabuhan 
Indonesia 
III 
Semarang 
2016 

X1 citra 
perusahaan, 
X2 kualitas 
pelayanan, 
X3 
kepuasaan 
pelanggan, 
Y loyalitas 
pelanggan 

pada 
penelitian 
ini 
menggunak
an variabel 
kepuasaan 
sedangkan 
penelitian 
saya tidak 
menggunak
an variabel 
kepuasan 

Variabel 
bebas 
sama 
mengguna
kan citra 
perusahaa
n dan 
kualitas 
pelayanan 
dan 
variabel 
terikat 
loyalitas 
pelanggan 

Metode 
Accidental 
sampling 

Terdapat 
pengaruh positif 
Citra 
Perusahaan, 
kualitas 
pelayanan dan 
Kepuasaan 
Pelanggan  
terhadap 
Loyalitas 
Pelanggan 

3 Darlina Pengaruh 
Citra 

Perusahaan 
dan Kualitas 
Pelayanan 
Terhadap 
Loyalitas 

X1 citra 
perusahaan, 
X2 kualitas 
pelayanan,, 
Y loyalitas 
pelanggan 

Pada 
penelitian 
ini 
dilakukan 
pada 
perhotelan 
sedangkan 

Variabel 
bebas 
sama 
mengguna
kan citra 
perusahaa
n dan 

Metode 
Accidental 
sampling 

Terdapat 
pengaruh  
positif dan 
signifikan antara 
Citra 
Perusahaan, 
kualitas 
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Pelanggan 
Pada Jasa 
Perhotelan 

2015 
 

penelitian 
saya 
dilakukan di 
Klinik 

kualitas 
pelayanan 
dan 
variabel 
terikat 
loyalitas 
pelanggan 

pelayanan 
terhadap 
Loyalitas 
Pelanggan 

 

2.6 Pandangan Islam  

a. Pandangan islam tentang Kualitas pelayanan 

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari 

usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan 

yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang 

lain. Hal ini tampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267, yang 

menyatakan bahwa: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” 

Dimensi reliability (kehandalan) yang berkenaan dengan kemampuan 

untuk memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. 

Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah 

diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan 

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga penyedia layanan 

jasa. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umatNya untuk 
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menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan 

dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 91: “Dan tepatilah perjanjian dengan 

Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-

sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan 

Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpah itu), sesungguhnya Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat”. 

Dimensi responsiveness (daya tanggap) berkenaan dengan kesediaan 

atau kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada konsumen. Kecepatan dan ketepatan pelayanan berkenaan dengan 

profesionalitas. Dalam arti seorang pegawai yang profesional dirinya akan 

dapat memberikan pelayanan secara tepat dan cepat. Profesionalitas ini yang 

ditunjukkan melalui kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada 

konsumen. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, seorang dikatakan profesional 

apabila dirinya bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan 

akan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik secara cepat dan tepat 

apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang 

pekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan konsumen merupakan suatu 

amanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan akan berdampak pada 

ketidakberhasilan dan kehancuran lembaga dalam memberikan pelayanan 

kepada konsumen. Untuk itu kepercayaan konsumen sebagai suatu amanat 

hendaknya tidak disia-siakan dengan memberikan pelayanan secara profesional 

melalui pegawai yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan mengerjakan 

pekerjaannya secara cepat dan tepat, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis 
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Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu: “apabila amanat disia-

siakan, maka tunggulah kehancurannya, berkata seseorang: bagaimana 

caranya menyia-nyiakan amanat ya Rasulullah? Berkata Nabi: apabila 

diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 

kehancurannya”. 

Dimensi assurance (jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau 

wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta 

respek terhadap konsumen. Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap 

respek, sopan santun dan kelemahlembutan maka akan meningkatkan persepsi 

positif dan nilai bagi konsumen terhadap lembaga penyedia jasa. Assurance ini 

akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau bahaya, 

sehingga membuat konsumen merasakan kepuasan dan akan loyal terhadap 

lembaga penyedia layanan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan 

menentukan keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. 

Dengan memberian pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan 

kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi konsumen dan yang 

berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa. Berkenaan 

dengan hal ini, Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 menyatakan bahwa: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka; 

mohonkanlah mapun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
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bertawakallah kepada Allah. Sesuangguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakal kepada-Nya”. 

Dimensi empathy (empati) berkenaan dengan kemauan pegawai untuk 

peduli dan memberi perhatian secara individu kepada konsumen. Kemauan ini 

yang ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian 

terhadap kebutuhan serta keluhan konsumen. Perwujudan dari sikap empati ini 

akan membuat konsumen merasa kebutuhannya terpuaskan karena dirinya 

dilayani dengan baik. Sikap empati pegawai ini ditunjukkan melalui pemberian 

layanan informasi dan keluhan konsumen, melayani transaksi konsumen 

dengan senang hati, membantu konsumen ketika dirinya mengalami kesulitan 

dalam bertransaksi atau hal lainnya berkenaan dengajn pelayanan lembaga. 

Kediaan memberikan perhatian dan membantu akan meningkatkan persepsi 

dan sikap positif konsumen terhadap layanan lembaga. Hal ini yang akan 

mendatangkan kesukaan, kepuasan dan meningkatkan loyalitas konsumen. 

Berkenaan dengan empati, dalam Rasullulah saw yang diriwayatkan oleh 

Bukhori Muslim, menyatakan: “Abu Musa al-Asy’ary ra. Berkata: bersabda 

Nabi saw, “seorang muslim yang menjadi bendahara (kasir) yang amanat, 

yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna 

dan suka hati, memberikannya kepada siapa yang diperintahkan 

memberikannya, maka bendahara itu termasuk salah seorang yang mendapat 

pahala bersedekah”. 

Dimensi tangibles (bukti fisik) dapat berupa fasilitas fisik seperti 

gedung, ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya. Dalam konsep 
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Islam pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik hendaknya tidak 

menunjukkan kemewahan. Fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman 

memang penting, namun bukanlah fasilitas yang menonjolkan kemewahan. 

Pernyataan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an surat At-

Takaatsur ayat 1-5, yaitu: “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, 

sampai kamu masuk kedalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan 

mengetahui (akibat perbuatanmu itu) dan janganlah begitu, kelak kamu akan 

mengetahui. Janganlah begitu,jika kamu mengetahui dengan pengetahuan 

yang yakin”. 

b. Pandangan islam tentang Citra perusahaan 

Dalam melakukan kegiatan komunikasi dalam public relations agar 

terwujudnya komunikasi yang efektif dan terbentuknya citra yang baik maka 

perlu adanya kunci sukses dalam berkomunikasi.  Kunci sukses tersebut 

tentunya tergantung pada prinsip-prinsip komunikasi perspektif Islam, 

Jalaluddin Rahmat menawarkan enam prinsip, dan ditambah dengan beberapa 

prinsip menurut penulis diantaranya: 

1. Qawlan Syahid (Surat An-Nisa’ ayat 9) ” hendaklah mereka mengucapan 

perkataan yang benar”.  

2. Qaulan Maysurah (Surat Al-Isra’ ayat 28) “Dan jika kamu berpaling dari 

mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhan yang kamu harapkan , maka 

katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.  
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3. Qaulan Baligha (Surat An-Nisa’ ayat 63) “Karena itu berpalinglah dari 

mereka dan berilah mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”.  

4. Qaulan Karimah (Al- Isra’ ayat 23 )“ Jika salah seorang diantara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur, maka janganlah kamu 

mengatakan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka perkataan yang mulia”.  

5. Qaulan layyinah (Surat Thahah ayat 43-44) “ Pergilah kamu berdua 

kepada Firs’un, sesungguhnya ia telah melampaui batas; maka 

berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah 

lembut” 

6. Qaulan Ma’ruf (Surat An- Nisa’ ayat 5) “Berilah mereka belanja dan 

pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.  

7. Mengucapkan salam yang berbunyi “Assalamua’laikum” Hal ini 

berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nabi Saw bersabda: 

”Ucapkanlah salamsebelum kamu berkata”  

8. Konsisten atau mengatakan sesuatu sesuai dengan perbuatan (Surat Ash 

Shaff ayat 2-3) “ Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu 

mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian disisi 

Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.  

9. Memberi pelajaran yang baik. (Surat An-Nahl ayat 125) “serulah manusia 

kepada jalan Tuhamnu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan 

bantahlah mereka dengan cara yang baik”.  
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10. Diskusi/berdebat dengan cara yang baik. (Surat Al- Ankabut ayat 

46)“Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainka dengan 

cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim diantara mereka” 

c. Pandangan islam tentang loyalitas 

Masalah al-wala’ (loyalitas/kecintaan) dan al-bara’ (berlepas 

diri/kebencian) adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan 

kewajibannya dalam Islam, bahkan merupakan salah satu landasan keimanan 

yang agung, yang dengan melalaikannya akan menyebabkan rusaknya 

keimanan seseorang. 

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, al-baraa’ah 

(sikap berlepas diri/kebencian) adalah kebalikan dari al-wilaayah 

(loyalitas/kecintaan), asal dari al-baraa’ah adalah kebencian dan asal dari al-

wilaayah adalah kecintaan, yang demikian itu karena hakikat tauhid adalah 

(dengan) tidak mencintai selain Allah dan mencintai apa dicintai Allah 

karena-Nya, maka kita tidak (boleh) mencintai sesuatu kecuali karena Allah 

dan (juga) tidak membencinya kecuali karena-Nya”. 

Dan ini merupakan bagian dari agama (yang dianut) nabi Ibrahim 

shallallahu ‘alahi wa sallam dan orang-orang yang mengikuti (petunjuk)nya, 

yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka, dalam firman Allah, 

ابَُرآُءإِنَّالِقَْوِمِھْمقَالُواإِْذَمَعھَُوالَِّذینَإِْبَراِھیَمفِیَحَسنَةٌأُ  ْسَوةٌلَُكْمَكانَْتقَدْ تَْعبُُدونَِمْنُكْمَوِممَّ  

َوْحَدھُبِاللَِّھتُْؤِمنُواَحتَّٰ�بًَداأَُءَواْلبَْغَضااْلَعَداَوةَُوبَْینَُكُمبَْینَنَاَوبََدابُِكْمَكفَْرنَااللَِّھدُ  ونِِمنْ إِالَّ  
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ْلنَاَعلَْیَكَربَّنَاَشْيٍءِمنَاللَِّھِمْنلََكْملُِكأَ  َوَمالََكَألَْستَْغفَِرنَِّألَبِیِھإِْبَراِھیَمقَْولَ اْلَمِصیُرَوإِلَْیَكأَنَْبنَاَوإِلَْیَكتََوكَّ  

“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada (diri nabi) 

Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya; ketika mereka berkata kepada kaum 

mereka:”Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu 

sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan 

kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman 

kepada Allah semata.” (QS. Al-Mumtahanah: 4). Juga merupakan bagian dari 

agama (yang dianut) nabi Muhammad shallallahu ‘alahi wa sallam, 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang 

yahudi dan Nasrani sebagai kekasih/teman dekat(mu); sebagian mereka adalah 

kekasih bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu menjadikan mereka 

sebagai kekasih/teman dekat, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan 

mereka.” (QS. Al-Maidah: 51) 

 

2.7 Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiono, 

2010:61).Variabel penelitian terdiri dari variable dependen (Y) dan variable 

independen (X).Variabel dependen yaitu variabel yang keberadaannya 

dipengaruhi oleh variable lainnya dan dinotasikan dengan Y (SrituaArief, 
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2006),sedangkan variable independen adalah variable bebas (tidak 

dipengaruhi oleh variable lainnya) dan dinotasikan dengan X (SrituaArief, 

2006).Dalam penelitian ini variabelnya adalah: 

1. Variable X1 : Citra Perusahaan 

2. Variabel X2 : Kualitas Pelayanan 

3. Variabel Y   : Loyalitas Konsumen 

2.7.1 Defenisi konsep operasional variabel penelitian 

Variabel-variabel yang akan didefinisikan adalah semi variabel yang 

terkandung dalam hipotesis, yang bertujuan untuk memudahkan membuat 

kuisioner. Adapun konsep operasaional variabel pada peneliti ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 : Konsep Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Konsep Variabel Indikator Skala 

1 Citra 

(X1) 

Citra merupakan 

seperangkat 

keyakinan, ide 

dan kesan yang 

dimiliki oleh 

seseorang 

terhadap suatu 

objek (Kotler, 

2009:299). 

a. kesan (impressions), 

b. kepercayaan (beliefs), 

c. sikap (attitudes).  

(Adhi Rah Kusuma, 

2009:67) 

Likert 

2 Kualitas 

Pelayana

n (X2) 

kualitas 

pelayanan dapat 

diartikan sebagai 

upaya pemenuhan 

kebutuhan dan 

keinginan 

konsumen serta 

ketepatan 

(Parasuraman,Zeithaml, 

dan Berry (1988) dalam 

Fandy Tjiptono dan 

Greogorios Chandra 

(2007:133) ) 

1. Tangibles (bukti 

langsung)  

2. Emphaty (empati)  

Likert 
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penyampaiannya 

dalam 

mengimbangi 

harapan 

konsumen 

(Tjiptono, 2007). 

3. Reliability 

(keandalan)  

4. Responsiveness 

(daya tanggap) 

5. Assurance 

(jaminan)  

3 Loyalitas 

konsume

n (Y) 

Loyalitas 

konsumen adalah 

komitmen yang 

dipegang secara 

mendalam untuk 

membeli atau 

mendukung 

kembali produk 

atau jasa yang 

disukai dimasa 

depan meski 

pengaruh situasi 

dan usaha 

pemasaran 

berpotensi 

menyebabkan 

pelanggan 

beralih. Loyalitas 

pelanggan sangat 

penting artinya 

bagi perusahaan 

yang menjaga 

kelangsungan 

maupun 

kelangsungan 

kegiatan 

usahanya. 

Oliver ( Kotler 

dan Keller, 2009) 

1. Melakukan 

pembelian ulang 

secara teratur  

2. Melakukan 

pembelian diluar 

lini produk/jasa 

Merekomendasi

kasikan produk) 

3. Menunjukan 

kekebalan dari 

daya tarikan dari 

pesaing yang 

sejenis.Jill 

Griffin (Dalam 

Hurriyati, 

2010,hal. 130). 

Likert 
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2.8 Kerangka pemikiran  

 

Kerangka pemikiran akan mengarahkan proses penelitian sesuai tujuan 

yang ingin dicapai dan akan menjadi alur pemikiran penelitian. 

a. Hubungan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan 

     Salah satu cara unuk mendiferensiasikan suatu perusahaan adalah 

memberikan pelayanan yang lebih berkualitas di bandingkan dengan pesaing 

secara konsisten. Menurut Wyckof (dalam Lovelock, 2007), kualitas 

pelayanan merupakan sebagai ingka keunggulan yang di harapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. 

    Menurut Tjiptono (2008:26) terdapat lima dimensi utama kualitas 

pelayanan, yaitu: 

a. Bukti langsung (tangible), meliputi fasilias fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi. 

b. Reliabilitas (reliability), yakni kemampuan memberikan layanan yang di 

janjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

c. Daya tanggap (responsiveness), yakni keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

d. Jaminan (assurance), yakni mencakup pengetahuan kopetensi, kesopanan, 

dan sifat dapat di percaya yang di miliki para staf, bebas dari bahaya, resiko 

atau keragu-raguan. 
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e. Empati (empathy), meliputi kemudahan  dalam menjalin relasi, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para pelanggan. 

b. Hubungan citra perusahaan dengan loyalitas 

Untuk berasil memperoleh dan mempertahankan konsumenya  maka 

perusahaan  harus berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan produk 

patau jasa dengan memiliki citra yang positif di mata konsumen. Dengan 

menampilkan produk atau jasa dengan citra yang positif dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen untuk melakukan pembelian dan mendukung 

konsumen unuk melakukan pembelian ulang. 

Citra perusahaan memiliki beragam informasi yang  digunakan oleh 

konsumen untuk membentuk sebuah persepsi. Bahkan untuk seorang 

konsumen yang belum memiliki pengalaman dengan perusahaan, persepsi ini 

dapat terbentuk dari sumber informasi lain seperi iklan atau kata dari mulut 

ke mulut. Banyak penulis menyatakan bahwa citra perusahaan yang baik 

membantu menigkatkan penjualan perusahaan dan pangsa pasaranya dan 

untuk membangun dan menjaga dan menjaga hubugan dengan loyalitas 

pelangan. 

Menurut Bill Canton dalam (S.Soemirat dan Andrianto. E 2007) 

memberikan pengertian citra sebagai kesan,perasaan,gambaran diri publik 

terhadap perusahaan, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu 

objek,orang atau organisasi. Dengan terbentuknya citra yang baik dimata 
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pelanggan, hal ini akan meningkatkan kepuasaan dan loyalitas pelanggan 

terhadap perusahaan tersebut. 

Hal ini mengidikasikan bahwa citra perusahaan yang baik tidak hanya 

meningkatkan kepuasan konsumen melalui loyalitas  secara langsung, tetapi 

juga meningkatkan kepuasan konsumen  melalui peningkatan kualitas 

pelayanan yang dirasakan, yang pada gilirannya meningkatkan niat ulang 

kunjungan konsumen. 

c. Hubungan antara kualitas pelayanan dan citra terhadap loyalitas 

Loyalitas digunakan untuk melukiskan kesediaan pelanggan untuk terus 

berlangganan pada sebuah perusahaan dalam jangka panjang, dengan membeli 

dan menggunakan barang dan jasanya secara berulang, lebih baik lagi secara 

eksklusif, dan dengan sukarela merekomendasikan produk perusahaan tersebut 

kepada calon konsumen. 

Pelanggan yang loyal adalah yang melakukan pembelian berulang 

secara teratur, membeli antar lini produk dan jasa,mereferensikan kepada orang 

lain dan menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing-pesaing. 

Kondisi demikian menunjukan bahwa citra kualitas yang baik bukan 

dilihat dari persepsi pihak penyedia jasa melainkan berdasarkan persepsi 

pelanggan. Dalam industri jasa citra dan kepuasan pelanggan merupakan hal 

yang sangat penting sebab kualitas pelayanan yang paling diutamakan. 

Pelayanan menekankan pada aspek kepuasan pelanggan sehingga dapat 
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menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang 

memberikan kualitas yang memuaskan (Fandy Tjiptono, 2008 : 54). 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Narullah  Hidajahningtyas  (2013)  

”Pengaruh Citra, Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pasien 

di Poliklinik Eksekutif Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember” 

menunjukkan bahwa variabel citra rumah sakit memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap loyalitas. Dan kualitas pelayanan dan kepuasan yang 

merupakan mediator penting dalam hubungan antara citra dan loyalitas 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: kerangka pemikiran 

 

2.9 Hipotesis 

 

Berdasarkan paradigma penelitian tersebut dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut: 

 

h1 

Loyalitas 

Konsumen 

 (Y) h2 
Kualitas 

Pelayanan 
(X2) 

h3 

Citra 

Perusahaan 

 (X1) 
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H1 : Diduga Citra perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap 

Loyalitas Konsumen Pada Klinik Rara pratama Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan 

H2 :Diduga Kualitas Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap 

Loyalitas Konsumen Pada Klinik Rara pratama Pangkalan Kerinci 

Kabupaten Pelalawan 

H3 : Diduga citra perusahaan dan kualitas layanan berpengaruh secara 

simultan terhadap loyalitas konsumen Pada Klinik Rara pratama 

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


