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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Pemasaran  

Pemasaran memiliki peranan penting dalam perusahaan, karena bagian 

pemasaran berhubungan langsung dengan konsumen, lingkungan yang ada diluar 

perusahaan dan lingkungan perusahaan lainnya. Seiring berjalannya waktu konsep 

pemasaran mengalami perkembangan atau evolusi pemikiran. Pemasaran juga 

merupakan kegiatan yang pasti dilakukan oleh semua perusahaan selaku pelaku 

bisnis untuk menjalankan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. 

Terdapat beberapa pengertian pemasaran menurut  para ahli yaitu menurut 

Daryant, (2011:1) pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. 

Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (20014:27) pemasaran adalah proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan 

kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalannya. Pendapat lain menurut David (2011:198), Pemasaran dapat 

dideskripsikan sebagai proses pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan, serta 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa. 

Berdasarkan kedua definisi diatas menunjukan bahwa manajemen 

pemasaran merupakan suatu seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan melakukan 

analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program dengan harapan agar 
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tujuan perusahaan dapat tercapai. Melihat definisi tersebut manajemen pemasaran 

adalah faktor penting yang harus perusahaan kuasai agar perusahaan mampu 

bersaing dengan kompetitor dalam menjalankan aktivitas produksinya. 

2.2 Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok dalam 

sebuha perusahaan. Sangat penting sekali manajemen pemasaran berada pada 

sebuah perusahaan karena dengan adanya manajemen pemasaran keberlangsungan 

perusahaan akan terjaga, perusahaan juga bisa mengembangkan perusahaannya 

kearah yang lebih maju, dan manajemen pemasaran digunakan untuk 

mendapatkan laba. Perusahaan memerlukan berbagai cara untuk dapat mengatur 

kegiatan pemasarannya agar sesuai dengan tujuan perusaan yang telah ditetapkan, 

dengan demikian diperlukan suatu pengaturan atau manajemen dlaam hal ini 

adalah manajemen pemasaran. 

Menurut (Stanton, 2010:3) pengertian manajemen pemasaran adalah 

analisis, perencanaan, penerapan dan pengendalian program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Menurut Kotler (2009:5) manajemen pemasaran adalah seni, dan ilmu 

memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai 

pelanggan yang unggul. 

Berdasarkan definisi diatas menunjukkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan suatu seni dan ilmu untuk memilih pasar dan sasaran dan meraih, 
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mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan melakukan analisis, 

perencanaan, penerapan, dan pengendalian program dengan harapan dengan 

tujuan perusahaan dpat tercapai.Melihat definisi tersebut manajemen pemasaran 

adalah faktor penting yang harus perusahaan kuasai agar perusahaan mampu 

bersaing dengan kompetitor dalam menjalankan aktifiatas produksinya. 

2.3 Loyalitas  Konsumen 

2.3.1 Pengertian Loyalitas Konsumen  

Menurut (kotler & keller,2009:138) Loyalitas adalah komitmen yang 

dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau 

jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasar 

berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. 

Menurut (Tjiptono, 2011:481) bahwa loyalitas pelanggan adalah prilaku 

pembelian ulang semata mata menyangkut pembelian merek tertentu yang sama 

secara berulang kali (bisa dikarenakan memang hanya satu satunya merek yang 

tersedia, merek termurah dan sebagainya. 

Berdasarkan beberapa definisi loyalitas konsumen diatas dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas konsumen adalah sikap setia konsumen terhadap 

suatu barang ataupun jasa yang pernah digunakan pada masa lampau, yang 

ditunjukan dengan melakukan pembelian yang konsisten terhadap barang atau 

jasa itu, serta sukarela merekomendasikan kepada oranglain untuk membeli 

produk ataupun barang tersebut. Loyalitas pelanggan sangat penting artinya bagi 

perusahaan yang menjaga kelangsungan usahanya maupun kelangsungan kegiatan 

usahannya. Pelanggan yang setia adalah mereka yang sangat puas dengan produk 
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atau pelayanan tertentu sehingga mempunyai rasa setia terhadap produk atau jasa 

tersebut dan ingin memperkenalkan kepada orang lain. 

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen 

(Nugroho,2010:45) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen adalah sebgai berikut 

a. nilai (harga dan kualitas) penggunaan produk dalam waktu yang lama akan 

mengarahkan pada loyalitas, karna itu pihak perusahaan harus bertanggung 

jawab untuk menjaga merek tersebut. Perlu di perhatikan, pengurangan 

standar kualitas dari sutu merek akan mengecewakan konsumen bahkan 

konsumen yang loyal sekalipun begitu juga dengan perubahan harga. 

Karena itu pihak perusahaan harus mengontrol kualitas merek beserta 

harganya. 

b. Kualitas produk, kualitas produk yang baik secara langsung akan 

mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, dan apabila hal tersebut 

berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan konsumen yang 

selalu setia membeli atau menggunakan produk tersebut dan disebut 

loyalitas konsumen 

c. citra merek( citra yang akan dapat menimbulkan loyalitas konsumen pada 

merek baik dari kepribadian yang dimilikinya dan reputasi dari merk 

tersebut). 

d. kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan produk. Dalam situasi 

yang penuh tekanan dan permintaan terhadap pasara yang menuntut akan 
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ada kemudahan, pihak perusahaan di tuntut untuk menyediakan produk 

yang nyaman dan mudah untuk di dapatkan. 

e. kepuasan yang di rasakan oleh konsumen 

f. pelayanan, kualitas pelayanan yang baik yang di tawarkan oleh produk 

dapat memperngaruhi loyalitas konsumen pada merek itu. 

g. garansi dan jaminan yang di berikan oleh produk. 

2.3.3 Karakteristik Loyalitas Konsumen 

Konsumen yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat dari karekteristik yang dimilikinya. Griffin dalam Mamang sangadji 

& Sopiah (2013: 105) menyatakan bahwa konsumen yang loyal memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Melakukan pembelian secara teratur (makes regular purchases) 

2. Melakukan pembelian disemua lini produk atau jasa (purchases across 

product and lines) 

3. Merekomendasikan produk lain (Recommend other products) 

4. Menunjukkan kekebalan daya tarik produk sejenis dari pesaing (Shows the 

attractiveness of attracting similar products from competitors) 

2.3.4 Aspek Yang Mempengaruhi Loyalitas  

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi loyalitas Menurut Zikmund 

(2009:72) loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu :  

a. Satisfaction (kepuasan) 

Kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara harapan 

sebelum melakukan pembelian dengan kinerja yang dirasakan. 
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b. Emotional bonding (ikatan emosi) 

Dimana konsumen dapat terpengaruh oleh sebuah merek yang 

memiliki daya tarik tersendiri sehingga konsumen dapat diidentifikasikan 

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. 

c. Trust (kepercayaan) 

Kemauan seseorang untuk mempercayakan perusahaan atau sebuah 

merek untuk melakukan tau menjalankan sebuah fungsi. 

d. Choice reduction and habit (kemudahan) 

Jika konsumen akan merasa nyaman dengan sebuah merek kerika 

situasi mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan. Bagian dari 

loyalitas konsumen seperti pembelian produk secara teratur dapat didasari 

pada akumulasi pengalaman setiap saat. 

e. History with company (pengalaman dengan perusahaan) 

Sebuah pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk 

perilaku. Ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik dari perusahaan, 

maka kita akan mengulangi perilaku kita pada perusahaan tersebut. 

Loyalitas pelanggan yang didasari perspektif sikap dipengaruhi oleh ketiga 

faktor pertama, sedangkan loyalitas yang didasari perspektif perilaku dipengaruhi 

oleh kedua hal lainnya. 
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2.3.5 Mengukur Loyalitas 

Untuk mengukur loyalitas diperlukan beberapa atribut, yaitu : 

1. Mengatakan hal yang positif tentang perusahaan kepada orang lain. 

2. Merekomendasikan perusahaan kepada orang lain yang meminta saran.  

3. Mempertimbangkan bahwa perusahaan merupakan pilihan pertama ketika 

melakukan pembelian jasa. 

4. Melakukan lebih banyak bisnis atau pembelian dengan perusahaan dalam 

beberapa tahun mendatang. 

2.3.6 Indikator loyalitas konsumen   

Menurut (Kotler & Keller, 2012:57) mengemukakan beberapa indikator 

dari konsumen yang bersifat loyal sebagai berikut: 

a. Repeat purchase (kesetiaan dalam pembelian produk) 

b. Retention (ketahanan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan) 

c. Referalls (mereferensikan secara total eksistensi perusahaan) 

2.4 Citra Merek 

2.4.1 Pengertian Citra Merek 

Menurut (Shimp 2009:12) mengatakan citra merek adalah jenis asosiasi 

yang muncul dibenak konsumen ketika mengingat sebuah merek tertentu. 

Asosiasi tersebut secara sederhana dapat muncul dalam bentuk pemikiran atau 

citra tertentu yang dikaitkan kepada suatu merek sama halnya ketika kita berfikir 

tentang orang lain. 

Menurut (Tjiptono 2015:49) citra merek adalah deskripsi tentang asosiasi 

dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Citra merek itu sendiri 
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memiliki arti kepada suatu pencitraan sebuah produk dibenak konsumen secara 

missal. Citra konsumen yang positif terhadap suatu barang akan memberikan 

presepsi yang baik bagi merek tersebut. Merek yang baik juga akan menciptakan 

atau membentuk citra yang positif pula. Nama sebuah merek tidak terlepas dari 

sebuah citra atau persepsi. Citra merek dapat memberikan sebuah arti pada sebuah 

produk. Citra berasal dari sebuah produk, apakah produk tersebut berkualitas, 

bermanfaat dan dapat memberikan kebutuhan serta memenuhi keinginan 

konsumen.  

 Menurut (Kotler, 2009:326) Citra merek yang efektif dapat 

mencerminkan tiga hal, yaitu : 

a. Membangun karakter produk dan memberikan value proposition. 

b. Menyampaikan karakter produk secara unik sehingga berbeda dengan 

para pesaingnya. 

c. Memberi kekuatan emosional dari kekuatan rasional. 

2.4.2 Pengukuran Citra Merek  

Ukuran yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih atau 

menilai citra merek adalah merek harus memiliki kesan positif dibidangnya, 

reputasi tinggi, dan keunggulan mudah dikkenali. Menurut (Keller, 2009:78) 

bahwa pengukuran citra merek dapat dilakukan berdasarkan pada aspek sebuah 

merek, yaitu : 

1. Kekuatan (strengthness) 

Dalam hal ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh merek yang 

bersifat fisik dan tidak ditemukan pada merek lainnya. Keunggulan merek ini 
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mengacu pada atribut-atribut fisik atas merek tersebut sehingga bias dianggap 

sebagai sebuah kelebihan disbanding dengan merek lainnya. Yang termasuk 

pada sekelompok kekuatan adalah keberfungsian semua fasilitas produk. 

Penampilan fisik, harga produk, maupun penampilan fasilitas pendukung dari 

produk tersebut dan memilki cakupan pasar yang luas. 

2. Keunikan (uniqueness) 

Keunikan adalah kemampuan untuk membedakan sebuah merek 

diantara merek lainnya. Kesan ini muncul dari atribut produk tersebut yang 

menjadi bahan pembeda atau diferensiasi dengan produk-produk lainnya. 

Yang termasuk kelompok unik adalah variasi penampilan atau nama dari 

sebuah merek yang mudah diingat dan diucapkan, dan fisik produk itu 

sendiri. 

3. Keunggulan (favorable) 

Yang termasuk dalam kelompok keunggulan ini antara lain, 

kemudahan merek produk diucapkan serta kemampuan merek untuk tetap 

diingat oleh pelanggan yang membuat produk terkenal dan menjadi favorit 

dimasyrakat maupun kesesuaian antara kesan merek dibenak pelanggan 

dengan citra yang diinginkan perusahaan aras merek yang bersangkutan. 

2.4.3 Dimensi Citra Merek 

Merangkum dari hasil studi terhadap berbagai literatur dan riset-riset yang 

relevan, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi utama yang 

memengaruhi dan membentuk citra sebuah merek tertuang dalam berikut ini: 
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a. Brand Identity  

Dimensi pertama adalah brand identity atau identitas merek. Brand 

identity merupakan identitas fisik yang berkaitan dengan merek atau produk 

tersebut sehingga konsumen mudah mengenali dan membedakannya dengan 

merek atau produk lain, seperti logo, warna, kemasan, lokasi, identitas 

perusahaan yang memayunginya, slogan, dan lain-lain. 

b. Brand Personality  

Dimensi kedua adalah brand personality atau personalitas merek. 

Brand personality adalah karakter khas sebuah merek yang membentuk 

kepribadian tertentu sebagaimana layaknya manusia, sehingga khalayak 

konsumen dengan mudah membedakannya dengan merek lain dalam kategori 

yang sama, misalnya karakter tegas, kaku, berwibawa, ningrat, atau murah 

senyum, hangat, penyayang, berjiwa sosial, atau dinamis, kreatif, independen, 

dan sebagainya. 

c. Brand Association  

Dimensi ketiga adalah brand association atau asosiasi merek. Brand 

association adalah hal-hal spesifik yang pantas atau selalu dikaitkan dengan 

suatu merek, bisa muncul dari penawaran unik suatu produk, aktivitas yang 

berulang dan konsisten misalnya dalam hal sponsorship atau kegiatan social 

responsibility, isu-isu yang sangat kuat berkaitan dengan merek tersebut, 

ataupun person.  
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d. Brand Attitude & Behavior  

Dimensi keempat adalah brand attitude atau sikap dan perilaku merek. 

Brand attitude and behavior adalah sikap atau perilaku komunikasi dan 

interaksi merek dengan konsumen dalam menawarkan benefit-benefit dan 

nilai yang dimilikinya. Kerap sebuah merek menggunakan cara-cara yang 

kurang pantas dan melanggar etika dalam berkomunikasi, pelayanan yang 

buruk sehingga memengaruhi pandangan publik terhadap sikap dan perilaku 

merek tersebut, atau sebaliknya, sikap dan perilaku simpatik, jujur, konsisten 

antara janji dan realitas, pelayanan yang baik dan kepedulian terhadap 

lingkungan dan masyarakat luas membentuk persepsi yang baik pula terhadap 

sikap dan perilaku merek tersebut. Jadi brand attitude & behavior mencakup 

sikap dan perilaku komunikasi, aktivitas dan atribut yang melekat pada merek 

saat berhubungan dengan khalayak konsumen, termasuk perilaku karyawan 

dan pemilik merek. 

e. Brand Benefit & Competence 

Dimensi kelima adalah brand benefit and competence atau manfaat 

dan keunggulan merek. Brand benefit and competence merupakan nilai-nilai 

dan keunggulan khas yang ditawarkan oleh suatu merek kepada konsumen 

yang membuat konsumen dapat merasakan manfaat karena kebutuhan, 

keinginan, mimpi dan obsesinya terwujudkan oleh apa yang ditawarkan 

tersebut. Nilai dan benefit di sini dapat bersifat functional, emotional, 

symbolic maupun social, misalnya merek produk deterjen dengan benefit 

membersihkan pakaian (functional benefit/ values), menjadikan pemakai 
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pakaian yang dibersihkan jadi percaya diri (emotional benefit/ values), 

menjadi simbol gaya hidup masyarakat modern yang bersih (symbolic benefit/ 

values) dan memberi inspirasi bagi lingkungan untuk peduli pada kebersihan 

diri, lingkungan dan hati nurani (social benefit/ values). Manfaat, keunggulan 

dan kompetensi khas suatu merek akan memengaruhi brand image produk, 

individu atau lembaga/ perusahaan tersebut. 

2.4.4 Indikator Citra Merek (Brand Image) 

Indikator yang digunakan untuk mengukur Citra Merek adalah indikator 

yang disebutkan oleh (Aaker, 2011:241) yang mana penjelasan masing-masing 

indikator tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Merek mudah diingat 

2. Percaya penuh kepada merek  

3. Memberikan kesan positif dibenak konsumen  

4. Tingkat ketergantungan kepada merek 

2.5 Kualitas Produk 

2.5.1 Pengertian Kualitas Produk 

Menurut (Kotler dan Keller 2012:49) mengemukakan bahwa kualitas 

adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang 

berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat.  

Definisi kualitas produk sendiri menurut (Kotler dan Armstrong 

2012:283), kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini 
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termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. 

Menurut (Machfoedz, 2010:62) Kualitas produk merupakan salah satu 

sarana positioning penting bagi pemasar atau perusahaan. Dalam pengembangan 

suatu produk, terlebih dahulu pemasar harus memilih tingkat kualitas yang akan 

mendukung posisi produk di pasar sasaran. Dalam hal ini, kualitas produk berarti 

kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsinya, yang meliputi daya tahan, 

keandalan, presisi, kemudahan penggunaan, dan perbaikan, serta ciri-ciri lain 

yang menunjukkan nilainya. Meskipun beberapa ciri tersebut dapat diukur secara 

obyektif, dari sudut pandang pemasaran, kualitas harus diukur menurut 

persyaratan persepsi konsumen. 

Kualitas didefenisikan oleh pelanggan. Kualitas merupakan seberapa baik 

sebuah produk sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Kualitas meliputi 

kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, daya tahan dan keandalan. Kualitas kinerja 

mengacu pada tingkat di mana karakteristik produk itu beroperasi. Jika kinerja 

suatu produk ternyata lebih buruk dari kinerja yang diharapkan maka konsumen 

akan mengalami ketidakpuasan atas kualitas produk yang dikonsumsi. Jika 

konsumen tidak dipuaskan, maka mereka cenderung beralih ke merek lainnya atau 

bahkan menceritakannya kepada konsumen lainnya. 
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2.5.2 Dimensi Kualitas Produk 

Menurut Kotler & Keller (2012: 283) kualitas produk dapat dimasukan 

ke dalam 9 dimensi, yaitu : 

a. Bentuk (Form) produk dapat dibedakan secara jelas dengan yang lainnya 

berdasarkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik produk. 

b. Ciri-ciri produk (Features) karakteristik sekunder atau pelengkap yang 

berguna untuk menambah fungsi dasar yang berkaitan dengan pilihan-

pilihan produk dan pengembangannya. 

c. Kinerja (Performance) berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang 

dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan 

dalam membeli barang tersebut. 

d. Ketepatan atau kesesuaian (Conformance) berkaitan dengan tingkat 

kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

keinginan pelanggan. Kesesuaian merefleksikan derajat ketepatan antara 

karakteristik desain produk dengan karakteristik kualitas standar yang 

telah ditetapkan. 

e. Ketahanan (Durabillity) berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat 

digunakan. 

f. Kehandalan (Reliabillity) berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan 

suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan 

konsumen. 
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g. Kemudahan perbaikan (Repairabillity) berkaitan dengan kemudahan 

perbaikan atas produk jika rusak. Idealnya produk akan mudah diperbaiki 

sendiri oleh pengguna jika rusak. 

h. Gaya (Style) penampilan produk dan kesan konsumen terhadap produk. 

i. Desain (design) keseluruhan keistimewaan produk yang akan 

mempengaruhi penampilan dan fungsi produk terhadap keinginan 

konsumen. 

Berdasarkan dimensi – dimensi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu 

dimensi kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari produk memungkinkan 

untuk bisa memuaskan pelanggan sesuai harapan. Untuk mencapai kualitas 

produk yang diinginkan maka diperlukan suatu standarisasi kualitas. Cara ini 

dimaksudkan untuk menjaga agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang 

telah ditetapkan sehingga konsumen tidak akan kehilangan kepercayaan terhadap 

produk  

2.5.3 Pengaruh Kualitas Produk Bagi Perusahaan 

 Kualitas produk akan mempengaruhi suatu perusahaan dalam empat hal, 

yaitu : 

1) Nama baik perusahaan 

Nama perusahaan akan terangkat nama baiknya jika memproduksi 

barang atau melakukan pelayanan yang baik kalau ia perusahaan jasa. 

Dalam penelitian ini adalah sebuah produk. Karena promosi yang sangat 

gencarpun, tidak akan dapat menarik konsumen bila mutu atau kualitas 

produknya tidak baik sama sekali. 
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2) Biaya dan pangsa pasar 

Perbaikan dan peningkatan mutu atau kualitas dapat membawa suatu 

perusahaan ke pangsa pasar yang lebih luas dan dapat menghemat biaya, 

yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. 

3) Pertanggungjawaban produk 

Perusahaan atapun pabrik yang merencanakan dan memproduksi 

barang atau jasa secara keliru maka perusahaan tersebut dapat diminta 

pertanggungjawabannya terhadap kerusakan maupun kerugian yang 

diakibatkan oleh pemakaian barang atau jasa tersebut. 

4) Impilkasi internasional 

Dalam masa tekonologi yang berkembang pesat saat ini, kualitas 

produk sangat menjadi perhatian dunia internasional. Bila perusahaan akan 

bersaing efektif dalam ekonomi lobal, maka perusahaan tersebut harus 

menghasilkan barang yang memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. 

Apabila konsumen membeli barang yang ternyata cacat atau kualitasnya 

kurang baik, maka mereka akan merasa kecewa. Kekecewaan mereka itu 

kemudian akan diikuti dengan sikap dan tidak lanjut di kemudian hari. Adapun 

reaksi konsumen apabila mereka memperoleh barang yang kurang baik 

kualitasnya, berupa : 

a. Pasif. Reaksi pasif ini adalah berupa keputusan untuk berpindah merek atau 

berpindah dari satu produk ke produk yang lain atau produk pesaing dan tidak 

membeli produk perusahaan awal atau semula. 
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b. Aktif. Reaksi kondumen aktif dapat berupa kampanye untuk 

menyebarluaskan keadaan yang dialami kepada masyarakat atau konsumen 

lain. Akibatnya disini adalah penurunan volume penjualan produk tersebut. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa produk 

yang berkualitas adalah produk yang kinerjanya sesuai dengan kebutuhan spesifik 

dari pelanggan.  

2.5.4 Indikator Kualitas Produk  

Menurut Tjiptono (2012 : 121) Kualitas produk memiliki indikator-

indikator yaitu sebagai berikut : 

1. kinerja (Performance) merupakan karakteristik operasi dan produk inti (core 

product) yang dibeli. Misalnya kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam 

penggunaan. 

2. Fitur (Feature) fitur produk yang melengkap fungsi dasar suatu produk 

tersebut. 

3. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to spesification) 

Sejauh mana krakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah di 

tetapkan sebelumnya. Misalnya standar karakteristik operasional. 

4. Ketahanan (Durability) 

Berkaitan dengan berapalama produk tersebut dapat terus digunakan. Dimensi 

ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis. 

5. Keandalan (Realibility) 

Yang kemungkinan kecin akan mengalami kerusakan atau gagal pakai. 
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6. Kemampuan Melayani (Serviceability), meliputi kecepatan, kompetensi, 

kenyamanan, mudah direparasi,serta penanganan keluhan yang memuaskan. 

Pelayanan yang diberikan tidak terbatas hanya sebelum penjualan, tetapi juga 

selama peroses penjualan hingga purna jual, yang juga mencakup pelayanan 

reparasi dan ketersediaan komponen yang dibutuhkan. 

7. Estetika (Esthetica)  

yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misal keindahan desain produk, 

keunikan model produk, dan kombinasi. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) 

Merupakan persepsi konsumen terhadap keseluruh kualitas atau keunggulan 

suatu peroduk. Biasanya karna kurangnya pengetahuan pembeli akan atribut 

atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan 

kualitasnya dari aspek harga, iklan, reputasi perusahaan, maupun negara 

pembuatnya. 

 Dari beberapa dimensi tersebut, peneliti menarik beberapa faktor yang 

relefan dalam penelitian ini yaitu diantaranya : Kinerja (Performance), Fitur 

(Feature), Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to spesification), 

Ketahanan (Durability), Keandalan (Realibility), Serviceability, Estetika 

(Esthetica), Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality). 

2.6 Prinsip Islam tentang Pasar dan Pemasaran Syariah 

Islam menganjurkan pada umatnya berjual beli, dan dalam memasarkan atau 

mempromosikan produk atau menetapkan harganya untuk tidak berbohong. 
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Dalam alquran telah banyak dijelaskan tentang muamalah jual beli dan larangan 

memakan riba, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 275 : 

بَب الَ يَقُُْهَْى إاِلَّ َكَوب يَقُُْم الَِّزي يَتََخبَّطَُُ الشَّْيطَبُى ِهَي  الَِّزيَي يَأُْكلَُْى الشِّ

َم  َحشَّ َّ أََحلَّ ّللّاُ الْبَْيَع  َّ بَب  ُْن قَبلُْاْ إًََِّوب اْلبَيُْع ِهْثُل الشِّ بَب فََوي اْلَوسِّ َرلَِك بِأًََِّ الشِّ

َهْي َعبَد  َّ أَْهُشٍُ إِلَى ّللّاِ  َّ َِ فَبًتَََِى فَلََُ َهب َسلََف  بِّ ي سَّ ِعظَةٌ هِّ ْْ َجبءٍُ َه

لَـئَِك أَْصَحبُة الٌَّبِس ُُْن فِيَِب َخبلُِذّىَ  ّْ ُ  فَأ

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 

kekal di dalamnya.” 

Di dalam surat An Nisa ayat 29 juga di jelaskan sebagai berikut : 

عَي  يٰب َيَُِّبالّزِيْيَ اٰوٌَُّا الَتأكُلّا اَوَْْالَكُنْ بَيٌَْكُن بِب لْبَبطِلِ اِالَّ أيْ تَكُْيَ تِجَبشَةً

 تَشَاضٍ وًِّْكنْ ۚ َْالَتَقتلْا أًفسكنۚ إياّللا كبيبكن شحيوب
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Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu.” 

 Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menumpuk 

dan meningkatkan pahala menuju falah (kebahagiaan dunia dan akhirat). Motif 

berkonsumsi dalam  islam pada dasarnya adalah mashlahah, kebutuhan 

dan kewajiban. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan 

maslahah. Menurut Imam Shatibi istilah maslahah maknanya lebih luas dari 

sekedar utility atau  kepuasan dalam  terminology ekonomi konvensional. 

Maslahah merupakan  tujuan hukum  syara yang paling utama. Pada konsep ini 

islam dan  konvensional sepakat bahwa kebutuhan untuk mempertahankan hidup 

adalah motif umum ekonomi. Pada kenyataannya, kepuasan dan perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh hal-hak sebagai berikut : 

a. Nilai guna (utility) barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang 

dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

b. Kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli 

dari income konsumen dan ketersediaan barang dipasar. 

c. Kecenderungan Konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi 

menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang 

dianut seperti agama, adat istiadat. 

Pada tingkatan praktis, perilaku ekonomi (economic behavior) sangat 

ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok 
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orang yang kemudian membentuk kecenderungan prilaku konsumsi di pasar. Tiga 

karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai 

asumsi yaitu: 

1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif 

berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama tadi: 

mashlahah, kebutuhan dan kewajiban. 

2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak 

didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi 

secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme) dan keinginan-

keinganan yang bersifat individualistis. 

3. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi 

tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (selfishness): ego, 

keinginan dan rasionalisme. 

Perilaku konsumsi Islam berdasarkan tuntunan Al-Qur‟an dan Hadis perlu 

didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan 

keyakinan kepada kebenaran yang „melampaui‟ rasionalitas manusia yang sangat 

terbatas ini. bekerjanya „invisible hand‟ yang didasari oleh asumsi rasionalitas 

yang bebas nilai – tidak memadai untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yakni 

terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang dalam suatu masyarakat. Islam 

memberikan konsep adanya an-nafs al-muthmainnah (jiwa yang tenang). Jiwa 

yang tenang ini tentu saja tidak berarti jiwa yang mengabaikan tuntutan aspek 

material dari kehidupan. Disinilah perlu diinjeksikan sikap hidup peduli kepada 

nasib orang lain yang dalam bahasa Al-Qur‟an dikatakan “al-iitsar‟. 
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2.7 Penelitian terdahulu 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil 

1 Nila 

kasuma 

dewi 

(2014) 

pengaruh iklan, 

citra merek dan 

kepuasan 

konsumen 

terhadap loyalitas 

konsumen dalam 

menggunakan 

vaseline hand and 

body lotion di 

kota padang (studi 

pada konsumen 

pengguna vaseline 

hand and body 

lotion di kota 

padang) 

Iklan, citra 

merek, 

kepuasan 

konsumen 

dan 

loyalitas 

konsumen  

Deskriptif 

Kuantitatif 

Dari pengujuan 

hipotesis yang 

dilakukan, 

terlihat 

bahwa iklan, 

citra 

merek, 

kepuasan 

konsumen 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

dikota Padang. 

2 Nanda 

Putri 

Prameswari 

(2011) 

Analisis faktor-

faktor 

yang 

mempengaruhi 

loyalitas 

konsumen pada 

asuransi “p” 

dikota 

semarang (studi 

pada 

masyarakat 

pengguna 

asuransi “p” 

dikota 

semarang) 

Nilai 

pelanggan, 

daya tarik 

iklan, dan 

Loyalitas 

konsumen 

Deskriftif 

Kuantitatif 

Adanya 

pengaruh 

yang signifikan 

antara nilai 

pelanggan, 

daya 

tarik iklan 

terhadap 

Loyalitas 

Konsumen 

pada 

pengguna 

asuransi 

“p” dikota 

Semarang 

3 Farid 

Yuniar 

Nugroho 

(2011) 

Pengaruh Citra 

merek 

dan Kepuasan 

Pelanggann 

terhadap 

Loyalitas (studi 

kasus 

perilaku 

konsumen 

Citra 

Merek, 

Kepuasan 

Pelanggan 

dan 

Loyalitas 

Konsumen 

Deskriptif 

Kuantitatif 

terdapat 

pengaruh 

yang signifikan 

dari 

citra merek, 

kepuasan 

pelanggan 

terhadap 

loyalitas 
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rumah makan 

Gudeg 

Pawon di Janturan 

Umbulharjo) 

konsumen 

dirumah 

makan Gudeg 

Pawon 

4 Risky 

Nurhayati 

(2011) 

Pengaruh Kualitas 

produk dan Harga 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan dalam 

menggunakan 

Handphone merek 

Nokia 

(studi pada 

mahasiswa 

diyogyakarta yang 

menggunakan 

handphone 

merek nokia) 

Kualitas 

produk, 

Harga dan 

Loyalitas 

pelanggan 

Deskriftif 

Kuantitatif 

Adanya 

pegaruh 

yang signifikan 

antara kualitas 

produk, harga 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

dalam 

menggunakan 

Handphone 

merek 

Nokia 

dikalangan 

mahasiswa 

diyogyakarta 

5 Andre 

Rahmaddia

l 

(2016) 

Pengaruh kualitas 

produk, citra 

merek, dan 

kepuasan 

konsumen 

terhadap loyalitas 

konsumen pada 

depot isi ulang air 

minum qualitas 

pekanbaru 

Kualitas 

produk, 

citra 

merek, 

kepuasan 

konsumen 

pada 

loyalitas 

konsumen 

Deskriftif 

Kuantitatif 

Adanya 

pegaruh 

yang signifikan 

antara kualitas 

citra merekd 

dan kepuasan 

pelanggan 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

dalam 

menggunakan 

depot isi ulang 

air minum 

qualitas 

pekanbaru 

Sumber: Jurnal 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1  Kerangka pemikiran 

Kerangka Pemikiran Penelitian Pengaruh Store Layout (X1),   

Dan Emotional Factor (X2) Terhadap  

Kepuasan Konsumen (Y) 

 

 

 

       

       

          

      

 

         

Sumber : Nugroho (2010:45) 

2.9   Hipotesis Penelitian  

Menurut Sugiyono (2010:93) “Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya 

disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Pada penelitian ini dikemukakan 

hipotesis yang signifikan variable citra merek dan kualitas produk terhadap 

loyalitas konsumen sebagai berikut : 

H1 :Diduga bahwa citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas konsumen dalam menggunakan produk pepsodent pada 

mahasiswa difakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN suska Riau. 

Citra Merek (X1) 

Loyalitas  

Konsumen (Y) 

Kualitas Produk 

(X2) 
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H2 :Diduga bahwa kualitas produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan produk pepsodent 

pada mahasiswa difakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN suska Riau. 

H3 :Diduga bahwa citra merek, kualitas produk berpengaruh secara 

simultan  terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan produk 

pepsodent pada mahasiswa difakultas ekonomi dan ilmu sosial UIN 

suska Riau. 

2.10   Variabel Penelitian 

Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Varabel terikat (Dependent Variabel/Y) yaitu variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh variabel Bebas (independent), variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Loyalitas Konsumen (Y) 

2. Variabel Bebas (Independen Varabel/X) yaitu variabel yang menjadi 

sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat (Dependent), 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Citra Merek (X1), Kualitas 

Produk (X2). 

2.11   Defenisi Konsep Operasional Variabel Penelitian 

Merupakan penjabaran suatu variabel kedalam indikator – indikator, dengan 

adanya defenisi operasional pada variabel yang dipilih dan digunakan dalam 

peneltian maka akan mudah diukur. Variabel tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 Konsep Operasional Variabel Peneltian 

No Varia bel Devinisi Indikator Skala 

1 Citra merek 

(X1) 

citra merek adalah jenis 

asosiasi yang muncul 

dibenak konsumen ketika 

mengingat sebuah merek 

tertentu. Asosiasi 

tersebut secara sederhana 

dapat muncul dalam 

bentuk pemikiran atau 

citra tertentu 

yang dikaitkan kepada 

suatu merek sama halnya 

ketika kita berfikir 

tentang oranglain. 

(Shimp 2009:12) 

1. Merek mudah 

diingat 

2. Percaya penuh 

kepada merek  

3. Membrikan kesan 

positif dibenak 

konsumen  

4. Tingkat 

ketergantungan 

kepada merek 

(Aaker dalam 

Dewi 2011:241) 

Likert 

2 Kualitas 

Produk 

(X2 

Kualitas produk adalah 

keseluruhan ciri serta 

sifat dari suatu produk 

atau pelayanan yang 

berpengaruh pada 

kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau 

tersirat. 

(Kotler dan Keller 

2012:49) 

 

1. Kinerja 

(Performance) 

2. Fitur (Feature) 

3. Kesesuaian dengan 

Spesifikasi 

(Conformance to 

spesification) 

4. Ketahanan 

(Durability) 

5. Keandalan (Reability) 

6. Kemampuan 

Melayani 

(Serviceability) 

7. Estetika (Esthetica) 

8. Kualitas yang di 

persepsikan 

(Perceived quality). 

(Tjiptono,2012:121) 

Likert 



 35 

3 Loyalitas 

konsumen 

(Y) 

Loyalitas adalah 

komitmen yang dipegang 

secara mendalam untuk 

membeli atau 

mendukung kembali 

produk atau jasa yang 

disukai dimasa depan 

meski pengaruh situasi 

dan usaha pemasar 

berpotensi menyebabkan 

pelanggan beralih. 

(kotler & 

keller,2009:138) 

 

1. Repeat purchase 

(kesetiaan dalam 

pembelian produk). 

2. Retention 

(ketahanan 

terhadap pengaruh 

negatif mengenai 

perusahaan). 

3. Referalls 

(mereferensikan 

secara total 

eksistensi 

perusahaan) 

(Kotler & Keller, 

2012:57) 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


