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 BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu 

beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini : 

1. Wei-Ming Ou, Chia-Mei Shih, Chin-Yuan Chen, dan Kuo-Chang Wang 

(2011) dalam judul “Relationship Among Customer Loyalty Programs, 

Service Quality, Relationship Quality, And Loyalty” 

 

Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dampak dari 

program loyalitas pelanggan, kualitas hubungan, hubungan komitmen, dan 

loyalitas. Penelitian ini menggunakan metode atau desain dengan melakukan 

observasi di 480 department store di Taiwan. Penelitian ini berfokus pada kualitas 

hubungan (program loyalitas pelanggan dan kualitas layanan), serta kepuasa 

pelanggan, komitmen dan loyalitas. Penelitian ini menggunakan alat statistik 

SPSS 12.0 dan AMOS 5.0. Untuk menguji hipotesis yang disajikan dalam 

penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis reliabilitas, analisis faktor, 

dan analisis jalur. 

Penelitian ini menargetkan pelanggan department store di Taiwan. Survei 

ini mengumpulkan data dari konsumen saat merekan meninggalkan department 

store di Taiwan. Populasi dari penelitian ini terdiri pelanggan toko serba ada yang 

berada di Taiwan. Dalam penelitian ini responden yang berpartisipasi sebanyak 
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600 responden baik laki-laki maupun perempuan. Dan usia rata – rata para 

responden adalah 18 – 35 tahun. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran peneliti I 

 
Sumber : Wei-Ming Ou, Chia-Mei Shih, Chin-Yuan Chen, dan Kuo-Chang Wang dari (2011) 

dalam judul “Relationship Among Customer Loyalty Programs, Service Quality, 

Relationship Quality, And Loyalty” 

 

2. Luarn dan Lin (2003) dalam judul “A Customer Loyalty Model for E-

Service Context “ 

Dimana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi 

faktor-faktor ( kepuasan pelanggan, kepercayaan, dan nilai yang dirasakan) yang 

mempengaruhi sikap komitmen dan loyalitas membeli dalam  layanan elektronik 

(e-service). Penelitian ini menggunakan jasa perjalanan online dan video on 

demand (VOD) sebagai layanan elektronik. Untuk menguji model penelitian ini, 
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dikumpulkan sampel kuota 180 responden yaitu pengunjung pameran e-commerce 

dan simposium yang diselenggarakan di Taiwan, dengan kuota yang sama dari 90 

tanggapan dari masing-masing kategori dari layanan elektronik jasa perjalanan 

dan VOD.  

Penelitian ini menggunakan jasa perjalanan online dan video on demand 

(VOD) sebagai layanan elektronik kategori. Karena kedua kategori antara B2C 

layanan elektronik yang paling populer. Data yang digunakan untuk menguji 

model penelitian dikumpulkan dari sampel kuota 180 responden menghadiri e-

commerce eksposisi dan simposium yang diselenggarakan di Taiwan, dengan 

kuota yang sama dari 90 tanggapan dari masing-masing kategori dari layanan 

elektronik dan VOD. Responden ditanya apakah mereka telah pertama kali 

membeli produk perjalanan atau VOD / jasa melalui e-service vendor, dan jika 

mereka bergantung di afirmatif, mereka diminta untuk berpartisipasi dalam survei. 

Para responden disaring dan diberikan kuesioner 16-item. Bagian pertama dari 

kuesioner difokuskan pada data demografi, sedangkan bagian kedua yang 

diperlukan responden untuk nama salah satu layanan e-vendor yang dimana 

mereka pernah membeli produk / jasa yang bersangkutan. Hal ini berfungsi untuk  

survei vendor layanan elektronik tertentu. Untuk setiap pertanyaan, responden 

diminta untuk melingkari jawaban yang paling menggambarkan tingkat 

jawabannya. Sebanyak 572 pendekatan dilakukan untuk mendapatkan 180 survei, 

72 persen dari survei selesai berasal dari responden laki-laki. Responden berkisar 

16-45 tahun usia (rata-rata = 32 tahun), 52 persen responden mahasiswa 

perguruan tinggi. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Peneliti II 

 
Sumber : Luarn dan Lin (2003) dalam judul “A Customer Loyalty Model for E-Service Context “ 

 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang 

terdahulu yang ke satu dan kedua dengan penelitian sekarang yang dilakukan 

yaitu : 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Sebelumnya dan Sekarang 

 

Keterangan 

Penelitian 

Penelitian I Penelitian II Penelitian 

sekarang 

Peneliti Wei-Ming Ou, 

Chia-Mei Shih, 

Chin-Yuan Chen, 

dan Kuo-Chang 

Wang 

Luarn dan Lin Mochamad Zainul 

Arief 

Judul  Relationship 

Among Customer 

Loyalty Programs, 

Service Quality, 

Relationship 

Quality, And 

Loyalty 

A Customer 

Loyalty Model for 

E-Service Context 

Pengaruh 

Kepercayaan, 

Kepuasan dan 

Komitmen terhadap 

Loyalitas Pengguna 

jasa layanan online 

shop KASKUS 

Tahun  2011 2003 2012 

Variabel  Customer loyalty 

program(minimum 

purchase gift card, 

membership card 

Trust, Customer 

Satisfaction, 

Perceived Value, 

Comitmen, and 

Kepercayaan, 

Kepuasan 

Pelanggan, 

Komitmen, dan 

Trust 

Customer 

Satisfaction 

Perceived 

Value 

Commitment 

Loyalty 
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rebate, lottery 

draw), service 

quality, 

satisfaction, trust, 

commitment, and 

loyalty 

Loyalty Loyalitas 

Lokasi  Taiwan  Taiwan Indonesia  

Jumlah 

Responden 

600 responden 180 responden 120 responden 

Objek yang 

diteliti 

Department store Perjalanan online 

dan video on 

demand (VOD) 

sebagai layanan 

elektronik 

Online shop Kaskus 

Alat 

statistic 

SPSS 12.0 dan 

AMOS 5.0 

SPSS 9.0 SPSS 11.5 dan SEM 

Sumber : Wei-Ming Ou, Chia-Mei Shih, Chin-Yuan Chen, dan Kuo-Chang Wang (2011) dan 

Luarn dan Lin (2003) 

 

Dalam penelitian yang sekarang, varibel yang digunakan dari jurnal utama 

adalah kepuasan pelanggan, kepercayaan, komitmen, dan loyalitas. Di dalam 

jurnal utama variable yang digunakan adalah Customer loyalty program(minimum 

purchase gift card, membership card rebate, lottery draw), service quality, 

satisfaction, trust, commitment, and loyalty. Ini di karenakan dalam penelitian 

yang sekarang variabel Customer loyalty program(minimum purchase gift card, 

membership card rebate, lottery draw), service quality tidak ada kaitannya dalam 

objek penelitian yang dilakukan sekarang. 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa teori yang 

dijadikan sebagai panduan serta penjelasan-penjelasan pada analisis penelitian dan 

pembahasan penelitian. Landasan teori ini antara lain, sebagai berikut: 
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2.2.1 Kepercayaan  

Di dalam melakukan pembelian secara online, kepercayaan pelanggan 

sangatlah penting karena menentukan keputusan didalam membeli suatu barang 

atau jasa pada suatu website online shop. Sehingga apabila keputusan itu 

memberikan dampak yang baik bagi konsumen maka dapat dipastikan konsumen 

tersebut akan loyalitas terhadap website online shop tersebut. Menurut Kotler dan 

Gary Amstrong (2008:176), kepercayaan adalah “pikiran deskriptif yang dimiliki 

seseorang tentang sesuatu”.  Para pelanggan cenderung untuk mengembangkan 

serangkaian keyakinan mengenai ciri – ciri dari suatu produk dan selanjutnya, 

melewati keyakinan ini, membentuk suatu citra merek (brand image) serangkaian 

keyakinan tentang merek tertentu. Secara bergantian, citra merek membentuk 

sikap pelanggan terhadap produk tersebut. Dari uraian tersebut maka Charles W. 

Lamb, Joseph F.Hair dan Carl medaniel (2001:232), kepercayaan adalah “suatu 

pola yang diorganisasi melalui pengetahan yang kemudian dipegang oleh seorang 

individu sebagai suatu kebenaran dalam hidupnya”. 

Kepercayaan merupakan hal yang penting karena membantu mengatur 

kompleksitas, membantu mengembangkan kapasitas aksi, meningkatkan 

kolaborasi dan meningkatkan kemampuan pembelajaran organisasi. Kunci yang 

sangat penting dalam membangun kepercayaan yang tinggi dalam organisasi 

adalah pencapaian hasil, bertindak dengan integritas, dan pendemonstrasian 

perhatian. Peningkatan tingkat kepercayaan membutuhkan keseimbangan dari hal-

hal penting yang telah tersebut di atas, meskipun ada konflik di antara para pihak 

dalam organisasi. Tindakan penyeimbangan membutuhkan desain organisasi yang 
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dapat mendukung kepercayaan, baik struktur organisasi maupun budaya tidak 

formal (Shaw,1997).  

Berdasarkan uraian tersebut timbul suatu pertanyaan. Apa definisi atau 

pengertian kepercayaan. Dalam hal ini akan dikemukakan definisi atau pengertian 

kepercayaan menurut pendapat para ahli atau pakar, antara lain : (1) Das dan Teng 

(1998) memberikan definisi ataupengertian kepercayaan (trust) sebagai derajat di 

mana seseorang yang percaya menaruh sikap positif terhadap keinginan baik dan 

keandalan orang lain yang dipercayanya di dalam situasi yang berubah ubah dan 

beresiko. (2) Rousseau et al, (1998) memberikan definisi atau pengertian 

kepercayaan sebagai bagian psikologis yang terdiri dari keadaan pasrah untuk 

menerima kekurangan berdasarkan harapan positif dari niat atau perilaku orang 

lain. (3) Mayer (1995) memberikan definisi kepercayaan dalam definisi yang lain 

dinyatakan sebagai keinginan suatu pihak untuk menjadi pasrah/menerima 

tindakan dari pihak lain berdasarkan pengharapan bahwa pihak lain tersebut akan 

melakukan sesuatu tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang memberikan 

kepercayaan, terhadap kemampuan memonitor atau mengendalikan pihak lain. (4) 

Doney et.al. (1998) memberikan definisi atau pengertian kepercayan sebagai 

sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan 

saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama . 

 

2.2.2 Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler dan Keller (2007:23) kepuasan pelanggan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja berada di 
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bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan pelanggan 

puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler dalam Tjiptono (2006 : 349) adalah 

rasa senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara 

kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapannya. Jika kinerja memenuhi 

harapan maka pelanggan akan puas, sebaliknya jika kinerja tidak memenuhi 

harapan maka pelanggan akan kecewa. Sementara jika kinerja melebihi harapan 

maka pelanggan akan sangat puas. (Suharno dan Yudi Sutarso, 2010:7)  Kepuasan 

adalah prasyarat penting yang harus diusahakan pemasar agar konsumen menjadi 

loyal. Kepuasan adalah perbandingan antara apa yang diharapkan oleh konsumen 

dengan keyataan yang mereka terima dari pembelian produk. Dapat juga 

dikatakan sebagai tingkat mana kinerja produk yang dirasakan sesuai dengan 

harapan kinsmen.  

Pendapat lain tentang kepuasan yang dikemukakan oleh John C Mower / 

Michael Minor (2002:89) adalah keseluruhan sikap yang ditunjukkan oleh 

konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan 

menggunakannya. Kepuasan menurut Oliver sebagaimana dikutip oleh J. 

Supranto (1997:233) menyatakan bahwa kepuasan merupakan tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil dirasakan dengan 

harapannya. 

 

2.2.3 Komitmen  

Dalam kamus bahasa Indonesia, komitmen didefinisikan sebagai 

keterikatan untuk melakukan sesuatu. Menurut Farida Jasfar (2005;179) 
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komitmen didefinisikan sebagai suatu perpaduan antara sikap dan perilaku yaitu 

rasa keterlibatan dalam organisasi dan rasa kesetiaan pada organisasi. Komitmen 

juga didefinisikan sebagai rasa saling mempercayai di antara pihak – pihak yang 

menjalin hubungan, baik secara tersirat maupun yang tidak tersirat, bahwa 

hubungan antara konsumendan perusahaan akan berlangsung terus dan masing – 

masing menjaga agar janji diantara keduanya tetap terpelihara.  

Komitmen adalah langkah atau tindakan yang anda ambil untuk menopang 

suatu pilihan tindakan tertentu, sehingga pilihan tindakan itu dapat kita jalankan 

dengan mantap dan sepenuh hati (Rizal Panggabean). Armstrong (1991) 

menyatakan bahwa pengertian komitmen mempunyai ada 3 (tiga) area perasaan 

atau perilaku terkait dengan perusahaan tempat seseorang bekerja: 

1. Kepercayaan, pada area ini seseorang melakukan penerimaan bahwa 

organisasi tempat bekerja atau tujuan-tujuan organisasi didalamnya 

merupakan sebuah nilai yang diyakini kebenarannya. 

2. Keinginan untuk bekerja atau berusaha di dalam organisasi sebagai kontrak 

hidupnya. Pada konteks ini orang akan memberikan waktu, kesempatan dan 

kegiatan pribadinya untuk bekerja diorganisasi atau dikorbankan ke 

organisasi tanpa mengharapkan imbalan personal. 

3. Keinginan untuk bertahan dan menjadi bagian dari organisasi. 

Jadi pengertian komitmen lebih dari sekedar menjadi anggota saja, tetapi lebih 

dari itu orang akan bersedia untuk mengusahakan pada derajat upaya yang tinggi 

bagi kepentingan organisasi, demi memperlancar mencapai tujuan organisasi. 
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Menurut Martin dan Nicholls (dalam Armstrong, 1991) menyatakan 

bahwa ada 3 (tiga) pilar untuk membentuk komitmen seseorang terhadap 

organisasi, yaitu: 

1. Menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi, untuk menciptakan 

kondisi ini orang harus mengidentifikasi dirinya dalam organisasi, untuk 

mempercayai bahwa ada guna dan manfaatnya bekerja di organisasi, untuk 

merasakan kenyamanan didalamnya, untuk mendukung nilai-nilai, visi, dan 

misi organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu faktor penting dalam 

menciptakan rasa kepemilikan ini adalah meningkatkan perasaan seluruh 

anggota organisasi bahwa perusahaan (organisasi) ini adalah benar-benar 

merupakan “milik” mereka. Kepemilikan ini tidak sekedar dalam bentuk 

kepemilikan saham saja (meskipun kadangkala ini juga merupakan cara yang 

cukup membantu), namun lebih berupa meningkatkan kepercayaan di seluruh 

anggota organisasi bahwa mereka benar-benar (secara jujur) diterima oleh 

manajemen sebagai bagian dari organisasi. Banyak cara yang bisa dilakukan 

untuk itu, mengajak mereka anggota organisasi untuk terlibat memutuskan 

penciptaan dan pengembangan produk baru, terlibat memutuskan perubahan 

rancangan kerja dan sebagainya. Bila mereka anggota organisasi merasa 

terlibat dan semua idenya dipertimbangkan maka muncul perasaan kalau 

mereka ikut berkontribusi terhadap pencapaian hasil. Apalagi ditambah 

dengan kepercayaan kalau hasil yang diperoleh organisasi akan kembali pada 

kesejahteraan mereka pula. 
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2. Menciptakan semangat dalam bekerja, cara ini dapat dilakukan dengan lebih 

mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi instrinsik dan 

menggunakan berbagai cara perancangan pekerjaan. Menciptakan semangat 

kerja bawahan bisa dengan cara membuat kualitas kepemimpinan yaitu 

menumbuhkan kemauan manajer dan supervisor untuk memperhatikan 

sepenuhnya motivasi dan komitmen bawahan melalui pemberian delegasi 

tanggung jawab dan pendayagunaan ketrampilan bawahan. 

3. Keyakinan dalam manajemen, cara ini mampu dilakukan manakala organisasi 

benar-benar telah menunjukkan dan mempertahankan kesuksesan. 

Manajemen yang sukses menunjukkan kepada bawahan bahwa manajemen 

tahu benar kemana organisasi ini akan dibawa, tahu dengan benar bagaimana 

cara membawa organisasi mencapai keberhasilannya, bahkan sampai pada 

kemampuan menterjemahkan rencana ke dalam realitas. Pada konteks ini 

karyawan akan melihat bagaimana ketegaran dan kekuatan perusahaan dalam 

mencapai tujuan hingga sukses, kesuksesan inilah yang membawa dampak 

kebanggaan pada diri karyawan. Apalagi mereka sadar bahwa keterlibatan 

mereka dalam mencapai kesuksesan itu cukup besar dan sangat dihargai oleh 

manajemen. 

 

2.2.4 Loyalitas 

Loyalitas adalah merupakan prosentase dari seseorang yang pernah 

membeli dalam jangka waktu tertentu dan bersedia melakukan poembelian 

kembali sejak pembelian pertama. Kesetiaan konsumen tidak terbetuk dalam 

waktu yang singkat tetapi melelui proses belajar yang dan berdasarkan 
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pengalaman dari konsumen itu sendiri berdasarkan pembelian ulang. Sehingga 

dalam hal ini dapat dikatan bahwa telah timbul kesetiaan konsumen. Dick dan 

Basu (1994:99) menyatakan bahwa kunci keunggulan bersaing dalam situasi yang 

penuh persaingan adalah kemampuan perusahaan dalam meningkatkan loyalitas 

pelanggan.  

 Adapun faktor – faktor yang mendahului komponen sikap yang 

berpengaruh dalam pembentukan kesetiaan pelanggan Menurut Tatik Suryani 

(2008:162)   adalah sebagi berikut :  

1. Cognitive Antencedent  

dalam unsur ini aspek kognitif dan segala aspek yang terkandung di dalamnya 

mencangkup accesibility, confidence, centrality, dan kejelasan mengenai 

sikap terhadap suatu produk akan berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan.  

2. Affective Antencedent  

kondisi emosional ( perasaan ) pelanggan yang merupakan komponen dari 

sikap akan membentuk kesetiaan pelanggan. Aspek dari perasaan ini meliputi 

emosi suasana hati dan kepuasan yang didapatkan setelah membeli atau 

mengunakan produk atau jasa akan membentuk kesetiaan pelanggan.  

3. Conative Antencedent  

kondisi kecenderungan pelanggan untuk melakukan tindakan tindakan 

tertentu. Ada tiga faktor yang mempengaruhi kecenderungan pelanggan untuk 

berperilaku yang menunjukkan kesetiaan merek yaitu biaya, peralihan, 

harapan, sunk cost. Selain itu didukung norma sosial dan faktor situasional 

turut berpengaruh terhadap kesetiaan pelanggan.  
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Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini timbil tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran 

sendiri pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan kepuasaan 

konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen. Sedangkan konsep 

loyalitas konsumen lebih menekankan kepada perilaku pembeliannya. 

Istilah loyalitas sering kali diperdengarkan oleh pakar pemasaran maupun 

praktisi bisnis, loyalitas merupakan konsep yang tampak mudah dibicarakan 

dalam konteks sehari-hari, tetap menjadi lebih sulit ketika dianalisis. Dalam 

banyak Definisi Ali Hasan  menjelaskan loyalitas sebagai berikut: 

(http://ilmumanajemenpemasaran.wordpress.com/2009/11/10/definisi-loyalitas-

pelanggan/) 

1. Sebagai konsep generic, loyalitas merek menujukkan kecenderungan 

konsumen untuk membeli sebuah merek tertentu dengan tingkat konsistensi 

yang tinggi. 

2. Sebagai konsep perilaku, pembelian ulang kerap kali dihubungkan denga 

loyalitas merek (brand loyality). Perbedaannya, bila loyalitas merek 

mencemirkan komitmen psikologis terhadap merek tertentu, perilaku 

pembelian ulang menyangkut pembelian merek yang sama secara berulang 

kali. 

3. Pembelian ulang merupakan hasil dominasi (1) berhasil membuat produknya 

menjadi satu-satunya alternative yang tersedia, (2) yang terus – menerus 

http://ilmumanajemenpemasaran.wordpress.com/2009/11/10/definisi-loyalitas-pelanggan/
http://ilmumanajemenpemasaran.wordpress.com/2009/11/10/definisi-loyalitas-pelanggan/
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melakukan promosi untuk memikat dan membujuk pelanggan membeli 

kembali merek yang sama. 

 

Loyalitas pelanggan merupakan salah satu tujuan inti yang diupayakan dalam 

pemasaran modern. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas diharapkan perusahaan 

akan mendapatkan keuntungan jangka panjang atas hubungan mutualisme yang 

terjalindalam kurun waktu tertentu. 

Kesetiaan konsumen tidak terbentuk dalam waktu singkat tetapi melalui 

proses belajar dan berdasarkan hasil pengalaman dari konsumen itu sendiri dari 

pembeli yang konsisten sepanjang waktu. Bila yang didapat sudah sesuai dengan 

harapan, maka proses pembelian ini terus berulang. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

telah timbul adanya kesetiaan konsumen. Bila dari pengalamannya, konsumen 

tidak mendapatkan merek yang memuaskan maka ia tidak akan berhenti untuk 

mencoba merek-merek lain sampai ia mendapatkan produk atau jasa yang 

memenuhi kriteria mereka. 

Dari berbagai uraian tersebut dapt disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan 

meruapakan sebuah sikap yang menjadi dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian produk/jasa dari suatu perusahaan yang menyertakan aspek perasaan 

didalamnya, khusunya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang dengan 

konsistensi yang tinggi, namun tidak hanya membeli ulang suatu barang dan jasa, 

tetapi juga mempunya komitmen dan sikap yang positif terhadap perusahaan yang 

menawarkan produk/ jasa tersebut. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

                                                 
Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 
Sumber : Wei-Ming Ou, Chia-Mei Shih, Chin-Yuan Chen, dan Kuo-Chang Wang dari (2011) 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1 : Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

H2 : Kepercayaan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

H3 : Komitmen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Komitmen 

Kepuasan 

Kepercayaan 

Loyalitas 

H1  

 

H3  

H2 




