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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Loyalitas

2.1.1 Pengertian Loyalitas

Menurut (Gibson, 2005 : 75) loyalitas pelanggan adalah dorongan

perilaku untuk melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk

membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk/jasa yang dihasilkan oleh

badan usaha tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses

pembelian berulang-ulang tersebut.

Pelanggan (customer) berbeda dengan konsumen (consumer), seorang

dapat dikatakan sebagai pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri

untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kebiasan tersebut dapat

dibangun  melalui pembelian secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu

tidak melakukan pembelian ulang maka orang tersebut tidak dapat dikatakan

sebagai pelanggan tetapi sebagai seorang pembeli atau konsumen.

Selanjutnya Griffin (2006 : 46) berpendapat bahwa seorang pelanggan

dikatakan setia atau loyal apabila pelanggan tersebut menunujukkan perilaku

pembelian secara teratur atau terdapat suatu kondisi dimana mewajibkan

pelanggan membeli paling sedikit dua kali dalam selang waktu tertentu. Upaya

memberikan kepuasan dilakukan untuk mempengaruhi sikap pelanggan,

sedangkan konsep loyalitas pelanggan lebih berkaitan dengan perilaku dari pada

sikap dari pelanggan.
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Menurut Maulana (2005 :113) seorang konsumen dikatakan loyal apabila

konsumen tersebut mempunyai suatu komitmen yang kuat untuk menggunakan

atau membeli  lagi secara rutin terhadap suatu produk atau jasa.

Oleh sebab itu, selalu berfokus pada pelanggan adalah untuk menciptakan

loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal diharapkan bukan saja melakukan

pembelian berulang-ulang akan tetapi juga dapat menceritakan kepada orang lain

tentang keunggulan suatu produk ataupun memberikan rekomendasi kepada orang

lain untuk membeli produk tersebut.

2.1.2 Indikator Loyalitas

Tjiptono (2005:85) mengemukakan enam indikator yang bisa digunakan

untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu :

a. Pembelian ulang

b. Kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut

c. Selalu menyukai merek tersebut

d. Tetap memilih merek tersebut

e. Yakin bahwa merek tersebut yang terbaik

f. Merekomendasikan merek tersebut pada orang lain.

2.1.3 Nilai Strategik Loyalitas

Loyalitas pelanggan juga akan menjadi kunci sukses, tidak hanya dalam

jangka pendek tetapi keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Hal ini karena

loyalitas pelanggan memiliki nilai strategik bagi perusahaaan. Loyalitas pelanggan

terhadap merek merupakan salah satu asset dari merek. Ini tentu amat mahal
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nilainya karena untuk membangunnya banyak tantangan yang harus dihadapi serta

membutuhkan waktu yang sangat lama.

Aeker dan Tatik tahun 2001 (dalam Suparno, 2008 : 69) menyatakan

bahwa loyalitas pelanggan memiliki nilai strategik bagi perusahaan antara lain:

1) Mengurangi biaya pemasaran

Aplikasi perusahaan memiliki pelanggan loyal yang cukup

besar, maka hal ini dapat mengurangi biaya pemasaran. Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa biaya untuk mendapatkan

pelanggan baru enam kali relative lebih besar dibandingkan biaya

untuk mempertahankan pelanggan yang ada.

2) Trade leverage

Loyalitas terhadap merek menyediakan trade leverage bagi

perusahaan. Sebuah produk dengan merek yang memiliki

pelanggan loyal akan menarik para distributor untuk memberikan

ruang yang lebih besar dibandingkan dengan merek lain ditoko

mereka. Karena mereka tahu bahwa konsumen ataupun pelanggan

akan berulang kali membeli merek tersebut bahkan mengajak

orang lain untuk membeli merek tersebut.

3) Menarik pelanggan baru

Pelanggan yang puas dengan merek yang dibelinya dapat

mempengaruhi konsumen lain. Pelanggan yang tidak puas akan

menyampaikan ketidakpuasannyakepada 8 hingga 10 orang.

Sebaliknya bila puas akan menceritakan atau merekomendasikan
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kepada orang lain untuk memilih produk/jasa yang telah

memberikan kepuasan.

4) Waktu untuk  merespon ancaman pesaing

Loyalitas terhadap merek memungkinkan perusahaan

memiliki waktu untuk merespon tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh pesaing. Jika pesaing mengembangkan produk yang lebih

superior, perusahaan memiliki kesempatan untuk membuat produk

yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu karena bagi pesaing

relative sulit untuk mempengaruhi pelanggan-pelanggan kita yang

setia. Mereka butuh waktu yang relative lama.

2.2 Kualitas Pelayanan

2.2.1 Pengertian Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan factor yang paling menentukan terhadap

perkembangan suatu perusahaan, atau dapat dikatakan keberhasilan suatu

perusahaan ialah apabila perusahaan tersebut dapat memberikan pelayanan yang

baik terhadap pelanggannya sampai pelanggannya tersebut mendapatkan

kepuasan.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan (Tjiptono, 2005 : 45).

Menurut American Society For Quality Control, kualitas adalah

keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal
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kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan atau

bersifat laten (Lupiyoadi, 2008 : 65).

Pelayanan (service) adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat

diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud

dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat dikaitkan

dengan suatu produk fisik. (Kotler, 2006 : 68).

Menurut William (2005 : 104) pelayanan adalah segala kegiatan yang

dibutuhkan untuk menerima, memproses atau menyampaikan dan memenuhi

pesanan pelanggan dan untuk menindaklanjuti setiap kegiatan yang mengandung

kekeliruan.

Sedangkan menurut Supriyono (2004 : 303) pelayanan adalah kegiatan

yang diselenggarakan oleh organisasi dalam mengangkut kebutuhan pihak

konsumen yang berkepentingan sehingga dilayani sesuai dengan keinginan

konsumen dan akan mampu menimbulkan kesan tersendiri.

Menurut Kotler (2002 : 83) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dapat diartikan

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007 : 73).
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2.2.2 Elemen Dalam Kualitas Pelayanan

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat dipahami

bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen.

Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang

disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan,

kemampuan dan keramahtamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam

memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan (service

quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen

atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang

sesungguhnya mereka harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu

perusahaan.

Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari

waktu pembelian ke pelayanan purna jual, kekal abadi melampaui masa

kepemilikan produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus

dilayani dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan

keuntungan kepada perusahaan agar dapat terus hidup.

Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan

kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas

mengandung banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan

mengartikannya secara berlainan tetapi dari beberapa definisi yang dapat kita

jumpai memiliki beberapa kesamaan walaupun hanya cara penyampaiannya saja

biasanya terdapat pada elemen sebagai berikut:
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a. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan

pelanggan.

b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan.

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.

2.2.3 Bentuk-bentuk Pelayanan

Ada beberapa bentuk pelayanan yang benar-benar harus diperhatikan oleh

setiap perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan dalam pembelian penjualan

2. Pelayanan sewaktu penawaran produk

3. Pelayanan sewaktu penyerahan produk

4. Pelayanan setelah penjualan

Menurut Gaspersz (2005 : 2) menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang

harus diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, yaitu sebagai

berikut:

1. Ketepatan waktu pelayanan

2. Akurasi

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan

4. Tangungjawab

5. Kelengkapan sarana dan prasarana

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan

7. Variasi model pelayanan

8. Pelayanan pribadi

9. Kenyamanan dalam  memperoleh pelayanan
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10. Atribut penduduk pelayanan lainnya

2.2.4 Indikator Kualitas Pelayanan

Menurut William (2004 : 25), ada beberapa indikator yang mempengaruhi

tingkat pelayanan produsen terhadap konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu

proses.

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan.

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti computer.

5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi,

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-

lain.

2.3 Kepuasan Pelanggan

2.3.1 Pengertian Kepuasan Pelanggan

Banyak perusahaan memfokuskan pada kepuasan tinggi karena para

pelanggan yang kepuasannya hanya pas mudah untuk berubah bila mendapat

tawaran yang lebih baik. Mereka yang amat puas lebih sukar untuk mengubah

pilihannya. Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untuk memenangkan

persaingan adalah memberikan nilai dan kepuasan-kepuasan kepada pelanggan

melalui penyampaian produk dan jasa berkualitas dengan harga bersaing.
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Menurut Kottler (2005 : 42) Kepuasan adalah perasaan senang atau

kecewa sesorang  yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya

kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.

Sedangkan menurut Mowen Minor (2004 : 30) kepuasan pelanggan

adalah keseluruhan sikap yang  ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa

setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Sedangkan menurut Band,

kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, keinginan dan

harapan dari pelanggan akan dapat pembelian ulang.

Tjiptono, (2005 : 24) menjelaskan bahwa   pada dasarnya tujuan dari

suatu bisnis adalah untuk menciptakan pelanggan yang merasa puas. Terciptanya

kepuasan dapat memberikan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi

pembelian ulang akan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk

rekomendasi dari mulut ( word-of –mouth) yang mengunungkan bagi pelanggan

Adapun manfaat perusahaan memperhatikan kepuasan pelanggan

dikemukakan oleh Tjiptono (2005 : 28) dalam bukunya yang berjudul Strategi

Bisnis meliputi :

a. Reputasi perusahaan semakin positif di mata masyarakat pada

umumnya dan pelanggan pada khususnya.

b. Mendorong loyalitas pelanggan.

c. Memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut ( wordof-

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga banyak

membeli.

d. Meningkatkan volume penjualan dan keuntungan.
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e. Hubungan harmonis.

f. Mendorong setiap anggaota organisasi untuk bekerja dengan tujuan

serta kebanggaan yang lebih baik.

g. Menekan biaya melayani pelanggan sebagai dampak familiaritas dan

relasi khusus dengan pelanggan.

h. Terbukanya peluang melakukan penjualan silang (cross selling

product).

2.3.2 Konsep Kepuasan Pelanggan

Pelanggan merupakan fokus utama mengenai kepuasan dan kualitas jasa.

Oleh kerena itu, pelanggan memegang peranan yang cukup penting dalam

mengukur kepuasan terhadap produk maupun pelayanan yang diberikan

perusahaan.

Pelanggan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk

memenuhi suatu standar kualitas tertentu karena memberikan pengaruh pada

performance perusahaan. (Gasperz, 2005 : 46).

Pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang kali datang

kesuatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki

suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa

tersebut. (Lupiyoadi, 2004:39).

Menurut Tjiptono (2005 : 29) kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan

adalah respon pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian (gap between

expectation and reality) yang dirasakan antara harapan sebelumnya kinerja aktual

produk yang dirasakan, bahwa pada persaingan yang semakin ketat ini, semakin
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banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan

konsumen sehingga hal ini menyebabkan setiap badan usaha harus menempatkan

orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama, antara lain dengan

semakin banyaknya perusahaan yang menyatakan komitmen terhadap kepuasan

pelanggan dalam misi iklan.

2.3.3 Teori Kepuasan Pelanggan

Riset-riset kepuasan kerja  didasari atas tiga teori utama, yaitu

(Tjiptono 2005 : 199):

1. Contrast theory

Teori ini berasumsi bahwa konsumen akan membandingkan

kinerja produk actual dengan ekspetasi konsumen pra-pembelian. Apa

bila kinerja actual lebih besar atau sama dengan ekspetasi maka

pelanggan akan puas. Sebaliknya, jika kinerja actual lebih rendah

dibandingkan ekspetasi, maka konsumen tidak akan puas.

2. Assimilation theory

Teori ini menyatakan evaluasi purnabeli merupakan fungsi

positif dari ekspetasi konsumen pra- pembelian. Karena fungsi

diskonfirmasi secara psikologi tidak enek dilakukan konsumen

cenderung secara perceptual mendistori perbedaan antara ekspektasi

dan kinerja ke arah ekspetasi awal.

3. Assimilation- Contrast theory

Teori ini berpegangan bahwa terjadinya efek asimilasi atau

efek kontras merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja
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yang diharapkan dengan kinerja aktual. Apabila kesenjangan besar,

konsumen akan memperbesar gap tersebut sehingga produk

dipersepsikan lebih baik atau lebih buruk dibandingkan kenyataannya.

Namun, jika kesenjangan tidak berlaku, assimilaton Theori yang

berlaku.

2.3.4 Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Menurut Tjiptono (2005 : 210-214) ada beberapa metode yang dapat

dipergunakan oleh setiap perusahaan untuk memantau kepuasan pelanggan, yaitu :

1) Complaint and Sugestin System (Sistem Keluhan dan Saran)

Setiap oeganisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu

menyediakan kesempatan yang luas dan nyaman bagi para pelanggan

untuk menyampaikan saran, kritik, pendapatan dan keluhan mereka. Media

yang biasa digunakan antara lain kotak saran, saluran bebas pulsa, website,

dan lain-lain.

2) Ghost Shopping (pembeli Bayangan )

Metode ini dilakukan dengan mempekerjakan beberapa orang

ghost shoppers untuk berperan atau berpura-pura  sebagai pelanggannya

sebagai potensial produk pesaing. Setelah itu mereka diminta untuk

melaporkan temuan-temuan mereka berupa kekuatan dan kelemahan

produk pesaing.

3) Lost Custumer Analysis (Analisis Pelanggan yang Lari)

Sedapat mungkin perusahaan menghubungi para pelanggan yang

telah berhenti membli atau yang telah berpindah ke pemasok lain agar
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dapat  memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya mengambil

kebijakan perbaikan/penyempuranaan selanjutnya.

4) Customer Satisfaction Surveys (Survey Kepuasan Pelanggan).

Melalui survey, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan

balikan secara langsung dari perhatian dan juga memberikan kesan positif

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggan melalui

metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya :

a. Directly Reported Satisfaction, yaitu pengukuran dilakukan secara

langsung melalui pengajuan pertanyaan kepada pelanggan.

b. Derived Dissatisfaction yaitu pertanyaan yang diajukan menyangkut

dua hal utama berupa besarnya harapan pelanggan terhadap atribut

tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan.

c. Problem Analysis. Pelanggan yang dijadikan responden diminta

mengungkapkan dua hal pokoknya yaitu tentang masalah-masalah

yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan

saran-saran perbaikan.

d. Important-Performance Analysis. Responden diminta untuk

merangkin berbagai elamen atau atribut penawaran berdasarkan

derajat pentingnya. Selain itu pelanggan juga diminta untuk

merangking seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing

elemen tersebut. Angka-angka ini kemudian digunakan untuk

menghitung indeks kepuasan pelanggan dengan cara mengalikan

antara tingkat kepuasan pelanga dengan derajat tingkat kepentingan.
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2.3.5 Strategi Kepuasan Pelanggan

Strategi kepuasan pelanggan menyebabkan para pesaing harus berusaha

keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan suatu

perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan  jangka panjang yang membutuhkan

komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber daya manusia.

Menurut Tjiptono (2005 : 40) ada beberapa strategi yang dapat

dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan :

1. Relationsip Marketng

Yaitu strategi dimana transaksi pertukaran antara pembeli dan

penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai,dengan

mejalin suatu kemitraan dengan pelanggan  seacara terus menerus.

Pada akhirnya akan menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga terjadi

bisnis ulang.

2. Strategi Superior Cutomer Service

Yaitu menawarkan pelayanan yang lebih baik dari pesaing. Hal

ini membutuhkan dana yang besar kemampuan sumberdaya manusia,

dan usaha yang gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan yang

superior. Manfaat dari pelayanan yang lebih baik tersebut yaitu tingkat

pertumbuhan yang cepat dan besarnya laba yang diperoleh.

3. Strategi Unconditional Guarantees.

Yaitu intinya memiliki komitmen untuk memberikan kepuasan

kepada pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber

dinamisme penyempurnaan mutu produk atau jasa dan kinerja
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perusahaan. Selain itu juga akan meningkatkan motivasi karyawan

untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.

4. Strategi penanganan keluhan yang efisien.

5. Strategi  peningkatan kinerja perusahaan

6. Menerakan Quality Funcion Development (QFD).

Yaitu praktik untuk merancang  suatu proses sebagai tanggapan

terhadap kebutuhan pelanggan. QFD berusaha menterjemahkan apa

yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan organisasi

dengan melibatkan pelanggan dam proses pengembangan produk

sedini mungkin.

Menurut Hannah dan Karp (dalam Suparno, 2008 : 69) untuk

menciptakan kepuasan pelanggan, suatu perusahaan harus dapat memenuhi

konsumen yang dianggap paling penting yang disebut “the big eight factor” yang

secara umum dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang berhubungan dengan produk

a. Kualitas produk : merupakan mutu dari semua komponen-

komponen yang membentuk produk sehingga produk tersebut

mempunyai nilai tambah.

b. Hubungan antara nilai sampai pada harga : merupakan

hubungan antara harga dan nilai produk yang ditentukan oleh

perbedaan antara nilai yang diterima oleh pelanggan dengan

harga yang dibayar oleh pelanggan terhadap suatu produk yang

dihasilkan oleh badan usaha
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c. Bentuk produk : merupakan  komponen-komponen fisik dari

suatu produk yang menghasilkan suatu manfa’at.

d. Keandalan : merupakan kemampuan dari suatu perusahaan

untuk menghasilkan produk sesuai dengan apa yang dijanjikan

oleh perusahaan.

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan

a. Jaminan : merupakan sutau jaminan yang ditawarkan oleh

perusahaan untuk pengembalian harga pembelian atau

mengadakan perbaikan terhadap produk yang rusak terhadap

pembelian.

b. Respon dan cara pemecahan masalah : merupakan sikap

karyawan dalam menanggapi keluhan serta masalah yang

dihadapi pelanggan.

3. Faktor-faktor yang berhubungan pembelian

a. Pengalaman karyawan : merupakan semua hubungan antar

pelanggan dengan karyawan dalam komunikasi yang

berhubungan dengan pembelian.

b. Kemudahan dan kenyamanan : merupakan segala kemudahan

dan kenyamanan yang diberikan perusahaan terhadap produk

yang dihasilkan.
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2.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan Terhadap

Loyalitas

Loyalitas merupakan dorongan untuk melakukan pembelian secara

berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu

produk/jasa. Menurut Kotler (2005 : 59), menjelaskan bahwa loyalitas

konsumen dalam menggunakan atau membeli produk akan dipengaruhi oleh 2

faktor yaitu dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tjiptono (2005 :

28) yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan perusahaan memberikan kualitas

pelayanan dan memperhatikan kepuasan pelanggan seperti yang dikemukakan

dalam bukunya yang berjudul Strategi Bisnis adalah sebagai berikut :

1. Reputasi perusahaan semakin positif di mata masyarakat pada

umumnya dan pelanggan pada khususnya.

2. Mendorong loyalitas pelanggan.

3. Memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut ( wordof-

mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga banyak

membeli.

2.5 Pandangan Islam Mengenai Loyalitas

Loyalitas sagat penting maknanya bagi setiap umat islam. Umumnya

tingkat loyalitas muncul diawali dari sikap rasa percaya seseorang kepada orang

lain dan jika dalam dunia usaha rasa kepercayaan dapat terbentuk dengan baik,

maka loyalitas tersebut dapat tercipta dengan sendirinya.
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Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu

sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak

manusia yang telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk

memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup Husnul Khuluq.

Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu

rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak

yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan

moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran.

Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa

terbuka dan transparan dalam jual belinya ”Tetapkanlah kejujuran karena

sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya

kebaikan mengantarkan kepada surga” (Hadits).

Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis

muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya dengan memenuhi

hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalah nya dari unsur yang

melampaui batas atau sia-sia.

Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia

tidak menzholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya ”Tidak ada iman bagi

orang yang tidak punya amanat (tidak dapat dipercaya), dan tidak ada agama

bagi orang yang tidak menepati janji”, ”pedagang yang jujur dan amanah

(tempatnya di surga) bersama para nabi, Shiddiqin (orang yang jujur) dan para

syuhada” (Hadits).
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Di dalam al-qur’an juga di jelaskan bahwa seorang pengusaha dilarang

untuk berdusta demi mencari keuntungan, sebagaimana yang dijelaskan dalam

Q.S An-Nahl ayat 116 yang artinya” Dan janganlah kamu mengatakan terhadap

apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram",

untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orangorang

yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”.

Selain itu, sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim,

toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah

mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat

kembalinya modal ”Allah mengasihi orang yang lapang dada dalam menjual,

dalam membeli serta melunasi hutang” (Hadits).

Berdasarkan beberapa penjelasan pada ayat dan hadist di atas maka dapat

di simpulkan bahwa untuk dapat menciptakan loyalitas pelanggan, maka ada

banyak hal yang harus dilakukan oleh perusahaan seperti jujur, berakhlak baik,

dapat dipercaya, tidak berdusta hanya untuk mencari keuntungan dan harus

memiliki sifat toleransi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Metode
Analisis

Hasil Penelitian

1 Andi
Saputra
(2008)

Pengaruh kualitas
pelayanan dan
kepuasan
pelanggan terhadap
loyalitas pelanggan
pada PT. Sinar
Lestari Mestika di

Regresi
Linear
Berganda

Berdasarkan hasil analisis
SPSS menunjukan bahwa
nilai Fhitung sebesar 34,806 >
dari Ftabel 2,47279 yang
artinya menyatakan bahwa
hipotesa Ho ditolak dan Hi
diterima. Sedangkan hasil
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Pekanbaru perhitungan nilai Koefisien
Determinasi (R square)
yang diperoleh adalah
sebesar 0,534 yang
menunjukan bahwa 53,4 %
loyalitas pelanggan (Y)
dipengaruhi oleh kualitas
pelayanan dan kepuasan
pelanggan, sedangkan
sisanya  sebesar 46,6 %
adalah dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.

2 M.
Suhendri
(2010)

Faktor-faktor yang
mempengaruhi
loyalitas konsumen
pada PT. Uniteda
Arkato

Regresi
Linear
Berganda

Berdasarkan hasil uji yang
dilakukan, maka diperoleh
hasil sebagai berikut:
bahwa secara simultan
faktor kualitas pelayanan
(X1) dan kepuasan
pelanggan secara simultan
berpengaruh terhadap
loyalitas konsumen. Hal ini
terlihat dari hasil Uji R
square sebesar 0.587 dan F
hitung lebih besar dari F tabel

(14,446 > 2,040). Sehingga
dapat disimpulkan bahwa
secara bersama-sama
berpengaruh terhadap
loyalitas konsumen pada
PT. Uniteda Arkato
Pekanbaru

3 Firdaus
(2012)

Pengaruh kualitas
pelayanan dan
kepuasan nasabah
terhadap loyalitas
nasabah dalam
menabung di Bank
BRI Cabang Bagan
Siapi-api
Kabupaten Rokan
Hilir

Regresi
Linear
berganda

Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan diketahui
bahwa  kualitas pelayanan
dan kepuasan nasabah
berpengaruh signifikan
terhadap loyalitas nasabah
dalam menabung di Bank
BRI Cabang Bagan Siapi-
api Kabupaten Rokan Hilir
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2.7 Kerangka Berpikir

Dari pengertian variabel diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap loyalitas

pelanggan pada PT. Interindo Wisata Pekanbaru. Dengan demikian, maka dapat

dibuat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pikir

2.8 Hipotesis

Berdasarkan pada uraian masalah yang ada dan didukung oleh data serta

landasan teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik sebuah

hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap  loyalitas pelanggan

pada PT. Interindo Wisata Pekanbaru.

2. Diduga kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap  loyalitas

pelanggan pada PT. Interindo Wisata Pekanbaru..

Kualitas pelayanan
(X1)

Loyalitas
(Y)

Kepuasan pelanggan
(X2)

Sumber: Kotler, 2005:59
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3. Diduga kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen memiliki

pengaruh yang kuat terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Interindo

Wisata Pekanbaru.

2.9 Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Loyalitas (Y)

2. Kualitas pelayanan (X1)

3. Kepuasan pelanggan (X2)

Tabel 2.2. Konsep Operasional Variabel

No Variabel Definisi Indikator

1 Loyalitas
(Y)

Adalah dorongan perilaku untuk
melakukan pembelian secara
berulang-ulang dan untuk
membangun kesetiaan pelanggan
terhadap suatu produk/jasa.
(Gibson, 2005 : 75)

a. Pembelian ulang
b. Menjadi kebiasaan
c. Selalu menyukai
d. Tetap menjadi

pilihan
e. Yakin terhadap

produk / merek
f. Merekomendasikan

kepada orang lain
2 Kualitas

pelayanan
(X1)

Adalah upaya pemenuhan
kebutuhan dan keinginan
konsumen serta ketepatan
penyampaiannya dalam
mengimbangi harapan konsumen
(Tjiptono, 2007 : 73)

a. Ketepatan waktu
b. Akurasi pelayanan
c. Kesopanan dan

keramahan
d. Kemudahan
e. Kenyamanan

3 Kepuasan
Pelanggan

(X2)

Adalah Perasaan senang atau
kecewa sesorang  yang muncul
setelah membandingkan antara
persepsi/kesannya kinerja (atau
hasil) suatu produk dan harapan-
harapannya (Kottler, 2005 : 42)

a. Sesuai kebutuhan
b. Sesuai harapan
c. Kualitas produk
d. Manfaat produk
e. Harga


