
BAB III

TELAAH PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Hakikat Loyalitas Konsumen

Dalam kamus bahasa Indonesia loyalitas didefinisikan sebagai

kesetiaan atau kepatuhan.1 Secara terminologi loyalitas adalah bukti dari

emosi yang mentransformasikan perilaku pembelian berulang-ulang

menjadi suatu hubungan.2 Sumarwan mendefinisikan loyalitas konsumen

sebagai konsumen yang merasa puas terhadap produk atau merek yang

dikonsumsi atau dipakai, dan akan membeli ulang produk tersebut.3

Loyalitas menurut Hermawan (2003:126) merupakan manifestasi

dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, men-support,

mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan serta menciptakan

emotional attachment.4

Oliver (1996:392) mengungkapkan definisi loyalitas pelanggan

bahwa loyalitas adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam

untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa

terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh

1 G. Setya Nugraha, R. Maulina, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina), h.381.
2 James G. Barnes, op.cit., h.38.
3 Ujang Sumarwan, op.ci.t, h. 230.
4 Ratih Hurriyati, op.cit., h. 126



situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk

menyebabkan perubahan perilaku.5

Menurut Wulf, Gaby, dan Lacobucci, loyalitas merupakan

besarnya konsumsi dan frekuensi pembelian yang dilakukan oleh seorang

konsumen terhadap suatu perusahaan serta mereka berhasil menemukan

kualitas keterhubungan yang terdiri dari kepuasan, kepercayaan, dan

komitmen mempunyai hubungan yang positif dengan loyalitas.6

Loyalitas memberi pengertian yang sama atas loyalitas merek dan

loyalitas pelanggan. Memang benar bahwa loyalitas merek mencerminkan

loyalitas pelanggan terhadap merek tertentu, tetapi apabila pelanggan

dimengerti sama dengan konsumen, maka loyalitas konsumen lebih luas

cakupannya daripada loyalitas merek karena loyalitas konsumen

mencakup loyalitas terhadap merek. Loyalitas adalah tentang presentase

dari orang yang pernah membeli dalam kerengka waktu tertentu dan

melakukan pembelian ulang sejak pembelian yang pertama.7

Menurut Griffin (2002:4) “Loyality is defined as on random

purchases expressed over time by some decision making unit”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa loyalitas lebih

mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk

5 Ibid., h. 128.
6 Ujang Sumarwan, op.cit., h. 232.
7 Philip Kotler, Amstrong, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Salemba Empat, 2003), h.

140.



melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang/jasa suatu

perusahaan yang dipilih.8

Berdasarkan beberapa definisi loyalitas konsumen diatas dapat

disimpulkan bahwa loyalitas konsumen adalah kesetiaan konsumen yang

dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap produk atau jasa

sepanjang waktu dan ada sikap yang baik untuk merekomendasikan orang

lain untuk membeli produk.

Selanjutnya Griffin (2002:13) mengemukakan keuntungan-

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan

yang loyal antara lain:

1) Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik

pelanggan yang baru lebih mahal).

2) Dapat mengurangi biaya transaksi.

3) Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena penggantian

konsumen yang lebih sedikit).

4) Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa

pasar perusahaan.

5) Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa

pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas.

6) Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dll).

8 Ratih Hurriyati, op.cit., h. 129.



Pada era Relationship Marketing pemasar beranggapan bahwa

loyalitas pelanggan terbentuk dengan adanya value dan brand. Value

adalah persepsi nilai yang dimiliki pelanggan berdasarkan apa yang

didapat dan apa yang dikorbankan dalam melakukan transaksi. Sedangkan

brand adalah identitas sebuah produk yang tidak berwujud, tetapi sangat

bernilai.9

Untuk mengukur loyalitas konsumen terdapat faktor-faktor yang

mengindikasikan loyalitas konsumen yaitu10:

1. Pembelian berulang

2. Perekomendasian

3. Peningkatan proporsi pembelian

Dalam referensi yang berbeda dikemukakan enam indikator yang

bisa digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu pembelian

ulang, kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut, selalu menyukai merek

tersebut, tetap memilih merek tersebut, yakin bahwa merek tersebut yang

terbaik dan merekomendasikan pada orang lain.11

Untuk meningkatkan loyalitas, perusahaan harus meningkatkan

kepuasan setiap pelanggan dan mempertahankan kepuasan tersebut dalam

jangka panjang. Untuk meningkatkan kepuasan, perusahaan harus

menambahkan nilai yang dapat membuat mereka mendapatkan apa yang

mereka bayar atau lebih dari yang mereka harapkan, sehingga mereka

9 Syafruddin Chan, Relatioship Marketing, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003),
h. 17.

10 James G. Barnes, op.cit.,h.42.
11 Fandy Tjiptono, Manajemen Pemasaran,(Jogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 85.



dapat bertahan dan mengarah pada pembelian ulang, perekomendasian,

dan proporsi pembelanjaan yang meningkat.12

Gambar III.1
Penciptaan nilai menuju loyalitas

Sumber: James G. Barnes

Menurut Aaker (dalam Joko Riyadi 1999: 58) faktor-faktor yang

mempengaruhi kesetiaan konsumen sebagai berikut13:

1. Kepuasan (Satisfaction)

Konsumen akan loyal terhadap suatu produk bila ia

mendapatkan kepuasan dari produk tersebut. Karena itu, bila

konsumen mencoba beberapa macam produk melampaui kriteria

kepuasan produk atau tidak. Bila setelah mencoba dan responnya baik,

maka berarti konsumen tersebut puas sehingga akan memutuskan

membeli produk tersebut secara konsisten sepanjang waktu. Ini berarti

telah tercipta kesetiaan konsumen terhadap produk tersebut.

12 Ratih Hurriyati, op.cit., h. 126.
13 Wahyu Nugroho, “Loyalitas Konsumen”, artikel ini diakses pada 30 Januari 2014 dari

http://wnugros.blogspot.com/2005/11/loyalitas-konsumen.html.
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2. Perilaku Kebiasaan (Habitual Behavior)

Kesetiaan konsumen dapat dibentuk karena kebiasaan

konsumen. Apabila yang dilakukan sudah merupakan kebiasaan, maka

pembeli tersebut tidak lagi melalui pengambilan keputusan yang

panjang. Pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa konsumen akan tetap

membeli produk tersebut, yaitu konsumen akan tetap membeli produk

yang sama untuk suatu jenis produk dan cenderung tidak berganti-ganti

produk.

3. Komitmen (Commitment)

Dalam suatu produk yang kuat terdapat konsumen yang

memiliki komitmen dalam jumlah yang banyak. Kesetiaan konsumen

akan timbul bila ada kepercayaan dari konsumen terhadap produk-

produk sehingga ada komunikasi dan interaksi diantara konsumennya,

yaitu dengan membicarakan produk tersebut.

4. Kesukaan Produk (Linking of The Brand)

Kesetiaan yang terbentuk dan dipengaruhi oleh tingkat

kesetiaan konsumen secara umum. Tingkat kesetiaan tersebut dapat

diukur mulai timbulnya kesukaan terhadap produk sampai ada

kepercayaan dari produk tersebut berkenaan dari kinerja produk-

produk tersebut. Konsumen yang dikatakan loyal adalah konsumen

yang berulang kali membeli produk tersebut bukan karena adanya

penawaran khusus, tetapi karena konsumen percaya terhadap produk



tersebut memiliki kualitas yang sama sehingga memberi tingkatan

yang sama pada produknya.

5. Biaya Pengalihan ( Switching Cost)

Adanya perbedaan pengorbanan atau resiko kegagalan, biaya,

energi, dan fisik yang dikeluarkan konsumen karena dia memilih salah

satu alternatif. Bila biaya pengalihan besar, maka konsumen akan

berhati-hati untuk berpindah ke produk yang lain karena resiko

kegagalan yang juga besar sehingga konsumen cenderung loyal.

Studi longitudinal menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam jangka panjang yaitu

sebagai berikut14:

1. Customer Satisfaction (kepuasan konsumen)

2. Service quality (kualitas pelayanan)

3. Brand Image (citra merek)

4. Perceived value (nilai yang dirasakan)

5. Customer relationship (hubungan pelanggan)

6. Switching cost (biaya peralihan)

7. Waiting time (waktu tunggu)

8. Reliability/dependability

Meningkatnya loyalitas konsumen dapat disebabkan salah satu

faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu kepuasan konsumen.

Pelanggan yang loyal karena puas ingin meneruskan hubungan pembelian.

14 Ali Hasan, Marketing dan Kasus-kasus Pilihan, (Yogyakarta: Center  for Academic
Publishing Service, 2013),h. 126



Kepuasan pelanggan dipertimbangkan sebagai prediktor kuat terhadap

kesetiaan pelanggan termasuk rekomendasi positif, niat membeli ulang,

dan lain-lain.15 Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan

beberapa manfaat diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan

menjadi harmonis, menjadi dasar bagi pembelian ulang dan menciptakan

loyalitas pelanggan serta merekomendasikan dari mulut ke mulut yang

menguntungkan perusahaan.16 Menurut Kotler hubungan antara kepuasan

dan loyalitas adalah saat dimana konsumen mencapai tingkat kepuasan

tertinggi yang menimbulkan ikatan emosional yang kuat dan komitmen

jangka panjang dengan merek perusahaan.17

2. Hakikat Kepuasan Konsumen

Kepuasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

perasaan merasa sudah tercapai keinginannya.18 Dalam Kamus Marketing,

Consumer satisfaction (kepuasan konsumen) merupakan pemenuhan

kepuasan dari setiap keinginan konsumen adalah suatu bagian esensial dari

setiap kegiatan pemasaran. Pada dasarnya, seseorang hanya akan membeli

(menerima) suatu produk atau jasa apabila keinginannya akan dipuaskan

oleh produk atau jasa itu. Kepuasan ini mungkin nyata (berwujud) atau tak

wujud (seperti yang sesungguhnya di ‘ingin’ kan) tidaklah penting,

asalkan produk atau jasa itu telah memberikan kepuasan pada konsumen,

15 Ibid.,121
16 Fandy Tjiptono, op.cit., h. 24.
17 Philip Kotler, Amstrong, loc.cit.
18 Tim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, (Bandung: Shinta Dharma, 1972), h.

227.



tujuan utama dari konsep pemasaran sesungguhnya telah terpenuhi.19

Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai

dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian

terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan kegiatan individu, makin tinggi

kepuasannya terhadap kegiatannya tersebut. Dengan demikian kepuasan

merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan

sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas.

Kotler (1996) menandaskan bahwa kepuasan konsumen adalah

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang

dirasakan dibandingkan dengan harapannya.20 Menurut Kuswandi

kepuasan konsumen yaitu perbedaan antara harapan dan persepsi

konsumen terhadap apa yang diberikan perusahaan terhadap merek.21

Kepuasan konsumen dapat didefinisikan dengan sejauh mana

manfaat sebuah produk dirasakan (perceived) sesuai dengan yang

diharapkan pelanggan. Jika yang dirasakan sama atau lebih baik dari yang

diharapkan, pelanggan kita dikatakan puas (satisfaction). Jika yang

dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan, pelanggan kita mengatakan

tidak puas (dissatisfaction). Pada dasarnya kepuasan pelanggan inilah yang

harus menjadi tujuan setiap perusahaan.22

19 Norman A. Hart dan John Stapleton, Kamus Marketing, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2005), h. 47.

20 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran,(Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008), Edisi III, h.
24.

21 Kuswandi, Cara Mengukur Kepuasan Karyawan, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 16.
22 Taufiq Amir, Dinamika Pemasaran Jelajahi dan Rasakan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2005), h. 13.



Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada

dasarnya pengertian kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau

kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan pengalaman yang

mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.

Perusahaan dituntut untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan

keinginan pelanggan serta berusaha memenuhi harapan pelanggan dengan

cara memberikan pelayanan yang lebih memuaskan daripada yang

dilakukan pesaing. Tujuan dari setiap bisnis adalah untuk menciptakan

para pelanggan merasa puas. Kualitas jasa yang unggul dan konsisten

dapat menumbuhkan kepuasan pelanggan dan akan memberikan berbagai

manfaat, seperti23:

 Hubungan perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis;

 Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang;

 Dapat mendorongg terciptanya loyalitas pelanggan;

 Membentuk rekomendasi dari mulut kemulut (word-of-mouth)

yang menguntungkan bagi perusahaan;

 Reputasi perusahaan menjadi baik dimata pelanggan; dan

 Laba yang diperoleh dapat meningkat.

Kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap

ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dengan kinerja

aktual yang dirasakannya setelah pemakaian. Kepuasan pelanggan

dipengaruhi oleh persepsi kualitas jasa, kualitas produk, harga, dan faktor-

23 Ali Hasan, Marketing Bank Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 83.



faktor yang bersifat pribadi serta bersifat situasi sesaat. Sisi positif dari

harapan (expectation) seseorang menunjukkan rasa percaya pada sesuatu

(produk/jasa) yang secara ekonomis dapat memberikan keberhasilan,

kompeten dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang dapat

mendorong tumbuhnya  dorongan untuk memenuhi kesenjangan antara

keinginan yang ideal dengan yang aktual diterima, yang secara subjektif

berhubungan dengan penilaian, perasaan puas atau tidak puas.24

Pelanggan merasa puas apabila harapannya terpenuhi atau sangat

puas jika harapan pelanggan terlampaui. Berikut terdapat lima faktor yang

mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah:

a. Kualitas Produk

Pelanggan akan puas jika setelah membeli dan menggunakan

produk tersebut, ternyata kualitas produknya baik. Kualitas produk ini

adalah dimensi yang global dan paling tidak ada 5 elemen dari kualitas

produk yaitu performance,durability, feature, consistency, dan design.

b. Harga

Untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah

sumber kepuasan yang penting karena mereka mendapatkan value

money yang tinggi. Komponen ini sangat penting bagi beberapa

perusahaan yang ingin menciptakan kepuasan konsumen

c. Kualitas Pelayanan

24 Ibid., h. 85.



Service quality sangat bergantung pada tiga hal, yaitu sistem,

teknologi dan manusia. Faktor manusia ini memegang kontribusi

sebesar 70%. Tidak mengherankan kepuasan terhadap kualitas

pelayanan biasanya sulit ditiru.

d. Faktor Emosi

Dimana pelanggan merasa puas terhadap produk tertentu

walaupun mungkin dengan harga yang mahal, namum mampu

menimbulkan rasa lebih puas karena emotional value yang diberikan

oleh brand dari produk tersebut. Komponen ini berlaku untuk

konsumen dengan gaya hidup seperti: mobil, pakaian, kosmetik dan

sebagainya. Rasa bangga, simbol sukses dan rasa percaya diri, bagian

orang penting dan sebagainya adalah contoh-contoh emotional value

yang mendasari kepuasan konsumen.

e. Biaya dan kemudahan mendapatkan produk

Pelanggan akan semakin merasa puas apabila biaya dan produk

yang diperoleh relatif mudah, nyaman dan efisien dalam mendapatkan

produk atau pelayanan.25

Adapun penyebab ketidakpuasan pelanggan menurut Tjipoto

adalah26:

a. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan

b. Layanan selama proses menikmati jasa atau produk tidak memuaskan

25 Handi Irawan, 10 Prinsip Kepuasan Pelanggan, (Jakarta:PT. Media Komputindo,
2002), h. 37.

26 Dedi Marwan, “Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan Harian Pagi Riau Pos pada PT.
Riau Pos Intermedia Pekanbaru”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, (Pekanbaru:
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, 2008), h. 16, t.d.



c. Perilaku personil kurang memuaskan

d. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang

e. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu terbuang

dan harga tidak sesuai

f. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan.

Teori yang menjelaskan bagaimana kepuasan atau ketidakpuasan

konsumen terbentuk adalah the exceptancy disconfirmation model, yang

mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen merupakan

dampak dari perbandingan antara harapan konsumen dari produk yang

dibeli tersebut. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia akan

memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi (product

performance). Produk akan berfungsi sebagai berikut27:

a. Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, inilah yang

disebut sebagai diskonfirmasi positif (positive disconfirmation).

Jika ini terjadi, maka konsumen akan merasa puas.

b. Produk berfungsi seperti yang diharapkan, inilah yang disebut

sebagai konfirmasi sederhana (simple confirmation). Produk

tersebut tidak memberikan rasa puas, dan produk tersebut tidak

mengecewakan konsumen. Konsumen akan memiliki perasaan

netral.

27 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen-Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran,
(Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), h. 322.



c. Produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan, inilah yang

disebut sebagai diskonfimasi negatif (negative disconfirmation).

Produk yang befungsi buruk, tidak sesuai dengan harapan

konsumen akan menyebabkan kekecewaan, sehingga konsumen

merasa tidak puas.

3. Loyalitas Konsumen Menurut Islam

Loyalitas konsumen merupakan konsumen yang merasa puas

terhadap produk atau jasa yang diperoleh dan akan membeli ulang produk

tersebut sejak pembelian pertama. Pelanggan akan setia terhadap suatu

produk bila ia mendapatkan kepuasan dari produk tersebut. Karena itu,

bila konsumen mencoba beberapa macam produk melampaui kriteria

kepuasan produk atau tidak. Bila setelah mencoba responnya baik, maka

berarti konsumen tersebut puas sehingga akan memutuskan membeli

produk tersebut secara berulang sepanjang waktu. Ini berarti telah tercipta

kesetiaan terhadap produk tersebut.

Menurut Islam, produk konsumen adalah berdayaguna, materi yang

dapat dikonsumsi yang bermanfaat yang bernilai guna yang menghasilkan

perbaikan material, moral dan spiritual bagi konsumen. Produk meliputi

kualitas, keistimewaan, desain, gaya, keanekaragaman, bentuk, merek,

kemasan, ukuran, pelayanan dan jaminan. Kualitas merupakan seberapa

baik sebuah produk sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan.

Pelayanan pada pelanggan yang memang diingini oleh para pelanggannya.



Rasulullah SAW selalu memberikan pelayanan yang terbaik, meskipun

kadangkala pelanggannya berbuat kasar. Pelayanan yang dilakukan

Rasulullah SAW lebih menekankan pada hubungan dengan pelanggan,

meliputi berpenampilan menawan, membangun relasi, mengutamakan

keberkahan, memahami keinginan pelanggan, mendapatkan kepercayaan,

berkomunikasi, menciptakan keterlibatan dan menawarkan pilihan.28

Pelanggan akan loyal jika pelanggan tersebut mendapatkan produk

yang sesuai dengan yang diharapkan atau melebihi dari harapannya

sehingga pelanggan merasa puas dan akan melakukan pembelian ulang

terhadap produk tersebut. Pelanggan yang puas terhadap produk yang

dikonsumsi dan pelayanan yang diberikan akan menimbulkan sikap untuk

merekomendasikan kepada orang lain. Pelayanan yang baik akan

memberikan kesan tersendiri bagi pelanggan untuk berlanggan dalam

jangka panjang dan menciptakan hubungan baik antara pedagang dengan

pelanggannya.

Al-Qur’an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan

yang harmonis, saling ridha, dan tidak ada unsur eksploitasi. Sebagaimana

firman Allah Swt dalam QS. An-Nisaa’ [4]: 29 29:










28 M. Suyanto, Muhammad Business Strategy and Ethics, (Yogyakarta: Penerbit Andi,
2008), h. 266.

29 Veithzal Rivai, Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan
Praktik Marketing Rasullah saw, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 185.



Artinnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaiamana menjalin hubungan

baik dalam melakukan perniagaan dengan suka sama suka dan penuh

keridhaan antara pedagang dan konsumen. Konsumen akan lebih

menyukai pengalaman berinteraksi dengan pedagang yang sopan dan

ramah dalam menghadapi pembeli daripada pedagang yang angkuh.

Kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengalaman menyenangkan saat

berbelanja, akan membuat konsumen loyal sehingga kembali berbelanja di

tempat itu.

Dalam konsep dagang yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW

ialah apa yang disebut value driven artinya menjaga, mempertahankan,

menarik nilai-nilai pelanggan. Value driven juga erat hubungannya dengan

apa yang disebut relationship marketing, yaitu berusaha menjalin

hubungan erat antara pedagang, produsen dan para pelanggan. Pada

permulaan barang dipasarkan, maka semua anggota masyarakat adalah

calon pembeli potensial. Di antara sekian banyak calon pembeli ada yang

mau membeli dan ada yang tidak jadi membeli, orang yang mau membeli

ini merupakan pembeli pertama. Kemudian dia akan tertarik dan

melakukan pembelian ulang, yang selanjutnya menjadi pelanggan tetap

(pelanggan setia). Pelanggan tetap ini akan membantu mempromosikan



dan menarik orang-orang atau mungkin teman, keluarganya untuk ikut

mengkonsumsi atau ikut menjadi pelanggan. Hal tersebut dikenal dengan

istilah relationship marketing. Dalam konteks sekarang ini disebut dengan

customer share marketing berusaha membina konsumen potensial agar

teta setia dan terus menjadi pelanggan. Konsep ini memanfaatkan

pelanggan sebagai mitra dagang yang saling menguntungkan.30

Muhammad SAW pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung

jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis.31 Beliau

melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern yaitu kepuasan pelanggan

(customer satisfaction), pelayanan yang unggul (service exellence),

efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif. Dalam

menjalankan bisnis, Muhammad SAW selalu melaksanakan prinsip

kejujuran. Ketika sedang berbisnis, beliau selalu jujur dalam menjelaskan

keunggulan dan kelemahan produk yang dijualnya.

Ternyata prinsip transparasi beliau itu menjadi pemasaran yang

efektif untuk menarik para pelanggan. Beliau juga mencintai para

pelanggannya seperti mencintai dirinya sehingga selalu melayani mereka

dengan sepenuh hatinya (service exellence) dan selalu membuat mereka

puas atas layanan beliau (customer satisfaction).32

30 Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta,
2009), h. 306-307.

31 Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna
Bhumy), h.19.

32 Gudang doa, “Bisnis dan Berdagang Ala Nabi Muhammad”, artikel diakses pada 25
Maret 2014 dari http://gudangdoa.blogspot.com/2013/06/bisnis-dan-berdagang-ala-nabi-
muhammad.html.



4. Kepuasan Konsumen Menurut Islam

Dalam Islam, kepuasan konsumsi bergantung pada nilai-nilai

agama yang diterapkan pada rutinitas kegiatannya, tercermin pada alokasi

uang yang dibelanjakannya. Pembelanjaan yang dianjurkan dalam islam

adalah yang digunakan untuk memenuhi “kebutuhan” dan dilakukan

dengan cara rasional.33 Perilaku israf (melampaui batas) diharamkan

sekalipun komoditi yang dibelanjakan adalah halal. Namun demikian,

islam tetap membolehkan seorang muslim untuk menikmati karunia

kehidupan, selama itu masih dalam batas kewajaran. Kepuasan seseorang

datang dari sikapnya yang terkendali pada ruang kebutuhannya, bukan

ruang gejolak nafsunya.34

Kepuasan pelanggan dalam pemasaran islami tidak hanya muncul

jika kinerja produk sesuai dengan harapan pelanggan secara material,

tetapi juga jika kinerja produk sesuai dengan harapan pelanggan secara

spiritual. Untuk pelanggan dari Indonesia yang sebagian besar beragama

Islam, mereka akan merasa puas jika produk itu halal dan begitu juga

sebaliknya.35 Sebagaimana diurai dalam Alquran surat Al-Baqarah [2]:

168-169:











33 Mawardi, M.Si, Ekonomi Islm, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 81.
34 Muhammad Muflih, op.cit., h. 15.
35 Veithzal Rivai, op.cit., h. 16.



Artinya: (168) Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu
adalah musuh yang nyata bagimu. (169) Sesungguhnya syaitan
itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan
mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bukan hanya aspek halal haram

saja yang menjadi batasan konsumsi dalam syariah Islam. Termasuk pula

aspek yang mesti diperhatikan adalah yang baik, yang cocok, yang bersih,

dan yang tidak menjijikkan. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan

boleh dikonsumsi untuk semua keadaan. Syariah sendiri menganjurkan

untuk memilih komoditi yang bersih dan bermanfaat dari semua komoditi

yang diperbolehkan.

Konsumsi tidak hanya dibatasi pada kebutuhan mendasar akan

tetapi mencakup kesenangan-kesenangan dan bahkan barang-barang

mewah yang dihalalkan. Islam dengan murah hati memperbolehkan kita

untuk mengambil manfaat dari kesenangan dan berbagai kemewahan

hidup. Islam tidak hanya mengizinkan menikmati segala kenikmatan hidup

yang lebih tinggi, akan tetapi ia juga memberikan kedudukan dalam sistem

ini pada orang-orang yang menikmati kesenangan dan kemewahan hidup,

asal saja mereka tetap berada dalam batas yang diperbolehkan. Firman

Allah dalam QS. Ali Imran [3]: 1436:




36 Afzalurrahman,op.cit., h. 194.














Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada
apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta
yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak  dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di
dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Kecintaan manusia terhadap hal-hal tersebut adalah alamiah

sifatnya dan tidak ada bahaya di dalamnya, jika masih berada dalam batas-

batas kewajaran. Kecintaan yang sedang-sedang saja terhadap hal-hal

tersebut akan  memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk membuat

manusia berjuang dalam memperoleh kepuasan yang diinginkan.

Keinginan manusia itu tidak terbatas, inilah yang menyebabkan

adanya usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya hingga

akhirnya dapat terpuaskan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-

Ma’arij [70]: 1937:



Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Ayat diatas menjelaskan secara alami bahwa manusia bersifat

tamak dan gelisah (tidak sabar) untuk memuaskan keinginan-

keinginannya. Setiap keinginan akan mendorong manusia untuk

37 Ibid., h. 195.



memperolehnya sehingga manusia merasa puas jika keinginannya

terpenuhi.

Keinginan adalah kehendak yang kaut akan pemuas yang spesifik

terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Yang ideal adalah

keinginan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada yang mubazir,

seperti tercermin dalam firman Allah Swt dalam QS. Yusuf [12]: 5338:









Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena
Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya
Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Selanjutnya difirmankan dalam Alquran surat Al-maidah [5]: 87:







Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-
apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Arti penting yang dapat dipahami dari ayat-ayat di atas adalah

kenyataan bahwa kebutuhan hidup itu harus terpenuhi secara wajar agar

kelangsungan hidup berjalan dengan baik. Namun, bila kebutuhan hidup

38 Veithzal Rivai, op.cit, h. 10.



itu dipenuhi dengan cara yang berlebih-lebihan, tentu akan menimbulkan

efek buruk pada diri manusia tersebut.39

B. Kerangka Berpikir

 Pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen.

Kepuasan konsumen akan berdampak pada loyalitas konsumen.

Dengan kata lain jika konsumen merasa puas terhadap produk pada suatu

perusahaan dan sering membeli produk tersebut maka dapat dikatakan tingkat

loyalitas konsumen tinggi. Sebaliknya jika konsumen tidak puas dan

cenderung untuk membeli produk di tempat lain maka tingkat loyalitas

konsumen rendah.

Berdasarkan uraian diatas di duga ada pengaruh kepuasan terhadap

loyalitas konsumen, semakin puas yang dirasakan konsumen, maka semakin

tinggi loyalitas konsumen, sebaliknya semakin kurang kepuasan konsumen,

maka semakin rendah loyalitas konsumen.

C. Hipotesis

Berdasarkan teori-teori di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepuasan dengan

loyalitas konsumen.

2. Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepuasan dengan

loyalitas konsumen.

39 Muhammad Muflih, op.cit., h. 16.


