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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 : 

2.1.1   Penelitian dari Kisang Ryu, Hye-Rin Lee, Woo Gon Kim (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Kisang Ryu berjudul “ The influence of the 

quality of the physical environment, food, and service on restaurant image, 

customer perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions” ini 

mengusulkan sebuah model untuk menghubungkan kualitas dari lingkungan fisik, 

makanan, dan pelayanan restoran, nilai yang dirasakan, kepuasan konsumen, 

untuk kunjungan kembali konsumen. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kunjungan kembali konsumen pada dasarnya dibentuk oleh variabel kualitas 

lingkungan, makanan, pelayanan restoran, nilai yang dirasakan, kepuasan 

konsumen sehingga menimbulkan citra bagi restoran. Penelitian ini bertujuan 

untuk untuk mengusulkan model terpadu yang meneliti dampak dari tiga unsur 

kualitas jasa makanan, dimensi (lingkungan fisik, makanan, dan layanan) pada 

citra restoran, nilai yang dirasakan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan 

kunjungan kembali konsumen.  

Sementara itu, untuk melakukan penelitian ini,digunakan data primer yang 

dikumpulkan melalui kuesioner kemudian dibagikan kepada para pelanggan di 

sebuah restoran Cina yang terkenal terletak di tenggara negara bagian Amerika 
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Serikat. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengadopsi sebuah model 

persamaan struktural ( SEM ) yang dirancang untuk secara bersamaan memeriksa 

hubungan struktural di antara variabel.  

. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh hubungan yang signifikan antara 

kualitas lingkungan fisik, makanan dan pelayanan restoran sebagai variabel bebas 

dan citra restoran, nilai yang dirasakan, kepuasan pelanggan sebagai variabel 

dependen. Jadi, kualitas layanan jasa makanan dan citra restoran meningkatkan 

kepuasan hubungan pelanggan yang berujung pada kunjungan kembali konsumen. 

Kesimpulannya kualitas jasa makanan, dimensi ( lingkungan fisik, makanan, dan 

layanan) pada citra restoran, nilai yang dirasakan pelanggan, meningkatkan 

kepuasan pelanggan, serta kunjungan kembali konsumen pada restoran. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  Kisang Ryu. et al, (2011) 
 

Sumber : The influence of the quality of the physical environment, food, and service on restaurant 

image, customer perceived value, customer satisfaction, and behavioral intentions oleh Kisang 

et.al, (2011) 
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2.1.2   Penelitian dari Li-Wei Wu dan Chung-Yu Wang (2011). 

Penelitian ini dengan judul “Satisfaction and zone of tolerance: the 

moderating roles of elaboration and loyalty program meneliti pengintegrasian 

ZOT dan kepuasan dalam menentukan loyalitas pelanggan dalam model simultan 

dan elemen apa saja yang mempengaruhi loyalitas tersebut. Populasi dari 

penelitian ini adalah penumpang maskapai penerbangan internasional. Responden 

diminta untuk fokus pada maskapai penerbangan yang paling sering mereka 

gunakan. Sebanyak 800 survei laporan dibagikan kepada penumpang di counter 

pelayanan oleh tenaga penjual yang bekerja untuk agen perjalanan. 

Survei dibagikan diantara tiga kota di Taiwan untuk membuat sampel 

akhir yang mewakili populasi sasaran. Semua survei dikumpulkan dalam waktu 

dua bulan pada pendistribusiannya. Sebanyak 489 tanggapan dikembalikan, yang 

mewakili tingkat respons 61,13 persen, namun 35 tanggapan dari responden tidak 

selesai maka ukuran sampel menjadi 454. 

Jenis-jenis variabel yang dipaparkan oleh penelitian ini sebagai berikut : 

Variabel Bebas : Kepuasan Pelanggan, Zona Toleransi dan hubungan jangka 

panjang 

Variabel Moderat : Elaborasi dan Program Loyalitas 

Variabel Terikat : Loyalitas Pelanggan 

Hasil Hipotesis yang yang berdampak pada variabel tersebut adalah : 

H1a. Kepuasan akan memiliki dampak positif pada loyalitas pelanggan ketika 

elaborasi tinggi dari pada ketika elaborasi rendah. (berpengaruh signifikan 

positif) 
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H1b.  Zona Toleransi akan memiliki dampak positif terhadap loyalitas pelanggan 

ketika elaborasi rendah dari pada ketika elaborasi tinggi. (berpengaruh 

signifikan negatif) 

H2a. Kepuasan memiliki dampak positif terhadap loyalitas pelanggan apabila 

pelanggan tidak menjadi anggota program loyalitas. (berpengaruh 

signifikan negatif) 

H2b.  Zona Toleransi memiliki dampak positif terhadap loyalitas pelanggan 

apabila pelanggan menjadi anggota program loyalitas. (berpengaruh tidak 

signifikan) 

Dari hasil hipotesis yang dipaparkan dapat digambarkan dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Li Wei Wu dan Chung Yu Wang (2011) 
Sumber : “Satisfaction and zone of tolerance: the moderating roles of elaboration 

and loyalty program” oleh Li-Wei Wu et al, 2012 ;Managing Service Quality Vol. 22 No. 1 : 43 
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2.1.3    Penelitian dari Chung-Yu Wang dan Li-Wei Wu (2011) 

 Tujuan dari penelitian Chung-Yu Wang dan Li-Wei Wu (2011) dengan 

judul “Customer loyalty and the role of relationship length”ini adalah untuk 

menguji pengaruh citra perusahaan, nilai yang dirasakan, dan perubahan harga 

terhadap loyalitas pelanggan pada pelanggan / penyedia hubungan panjang yang 

berbeda. Penelitian ini menganalisis hubungan kausal yang ada antara citra 

perusahaan, nilai yang dirasakan dan perubahan harga terhadap loyalitas 

pelanggan dan aturan jangka waktu pelanggan yang loyal. 

Lima konstruksi utama, yaitu: citra perusahaan, nilai yang dirasakan, 

perubahan harga, loyalitas pelanggan, dan aturan jangka waktu pelanggan yang 

loyal. Teknik pengambilan sampel, yaitu wawancara dengan pelangan yang 

keluar-masuk salon. Sampel survei akhir terdiri dari 279 responden. 

Kesimpulan dari penelitian ini  adalah, penelitian ini telah menganalisis 

bagaimana citra perusahaan mempengaruhi loyalitas pelanggannya. Secara khusus 

telah mengevaluasi bagaimana hubungan citra perusahaan terhadap loyalitas 

pelanggan memanifestasikan faktor – faktor yang terkait dalam mengubah harga 

produk. 

Hasil hipotesa yang dihasilkan berdasrakan variabel tersebut adalah : 

 H1a.  Nilai Pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan (tidak 

  terbukti) 

 H1b. Nilai Pelanggan memiliki efek positif yang lebih kuat terhadap loyalitas 

konsumen jangka panjang hubungan pendek daripada jangka hubungan 

(tidak terbukti) 
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 H2a. Citra perusahaan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

(terbukti) 

 H2b. Citra perusahaan memiliki efek positif yang lebih kuat terhadap 

loyalitas pelanggan jangka pendek dibandingkan hubungan jangka 

panjang (terbukti) 

 H3a. Perubahan Harga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 

(tidak terbukti) 

 H3b. Perubahan Harga memiliki efek positif yang lebih kuat terhadap 

loyalitas pelanggan jangka panjang daripada loyalitas pelanggan jangka 

pendek (tidak terbukti) 

 H4a. Nilai yang dirasakan pelanggan memiliki pengaruh terhadap perubahan 

harga (tidak terbukti) 

 H4b. Nilai yang dirasakan pelanggan memiliki dampak positif yang kuat 

terhadap perubahan harga pada hubungan jangka panjang (terbukti) 

 H5a. Citra Perusahaan memiliki pengaruh terhadap perubahan harga (tidak 

terbukti) . 

H5b. Citra perusahaan memiliki dampak positif yang kuat terhadap 

perubahan harga pada hubungan jangka pendek (terbukti) 

 

Dari hasil hipotesis yang dipaparkan dapat digambarkan dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 dilanjutkan ke hal 15 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran  Customer loyalty and the role of relationship length. 
Sumber : Chung-Yu Wang et al, 2011 ; Managing Service Quality Vol. 22 No. 1 : 

43 
 

Tabel  2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN 

PENELITIAN SEKARANG 

Keterangan 
Kisang Ryu, Hye-

Rin Lee, Woo Gon 

Kim 

Li-Wei Wu et 

al 

(2011) 

Chung-Yu 

Wanget al, 

(2011) 

Penelitian saat 

ini 

Judul 

The influence of the 

quality of the 

physical 

environment, food, 

and service on 

restaurant image, 

customer perceived 

value, customer 

satisfaction, and 

behavioral 

intentions 

Satisfaction and 

zone of 

tolerance: the 

moderating 

roles of 

elaboration and 

loyalty program 

Customer 

loyalty and the 

role of 

relationship 

length 

Pengaruh Citra 

Bank Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah dan 

Loyalitas Bank 

BTPN di 

Surabaya 

Var. Bebas 
Kualitas 

Lingkungan Fisik, 

Makanan, 

Pelayanan 

Zona 

Toleransi,Kepua

san Konsumen 

dan Hubungan 

Jangka Panjang 

Nilai Yang 

Dirasakan dan 

Citra 

Perusahaan 

Citra Perusahaan 
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Var. 

Intervening 

Citra Restoran, 

Nilai Yang 

Dirasakan 

Konsumen, 

Kepuasan 

Konsumen 

Elaborasi dan 

Program 

Loyalitas 

Hubungan 

Jangka 

Panjang, 

Perubahan 

harga 

Kepuasan 

Nasabah 

 

Var. 

Terikat 

 

Kunjungan Kembali 
Loyalitas 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Loyalitas 

Nasabah 

Teknik 

Sampling 
Purposive sampling 

Judgement 

Sampling 

Judgement 

sampling 

Judgement 

sampling 

Pengukuran Skala Likert 7 poin 
Skala Likert 5 

poin 

Skala Likert 7 

poin 

Skala Likert 5 

poin 

Objek 

Penelitian 
Restoran China 

Maskapai 

Penerbangan 
Salon Bank BTPN 

Jumlah 

Responden 
150 Responden 489 Responden 279 Responden 150 Responden 

Alat 

Analisis 
SEM AMOS SEM AMOS SEM AMOS SEM AMOS 

Lokasi Amerika Serikat Taiwan Taiwan Surabaya 

Hasil 

 Citra restoran 

berpengaruh 

positif pada 

kepuasan 

konsumen 

 Semua tiga unsur 

dari kualitas 

pelayanan 

restoran penentu 

dimensi yang 

signifikan dari 

citra restoran 

 Kepuasan 

berpengaruh 

signifikan 

positif pada 

loyalitas 

 Zona 

Toleransi 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap 

loyalitas 

 Citra 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

jangka pendek 

maupun 

jangka 

panjang 

- 

Sumber : Jurnal Kisang Ryu et al,2011 ; Li-Wei et al,2011 ; Chung-Yu Wang et 

al,2012 (diolah) 
 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1   Perilaku Konsumen 

Menurut Solomon (2010:33) perilaku konsumen mencakup banyak hal 

yaitu pelajaran dari proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, 

Lanjutan dari Tabel 2.1 
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pembelian, menggunakan, atau menghabiskan produk, jasa, ide, atau pengalaman 

untuk memperoleh kepuasan. 

Sedangkan Schiffman dan Kanuk (2007) bahwa perilaku konsumen 

merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan, 

membelanjakan sumberdaya yang tersedia dan dimiliki (waktu, uang dan usaha) 

untuk mendapatkan barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi. Pengertian 

perilaku konsumen, maka terlihat bahwa memahami perilaku konsumen bukanlah 

pekerjaan yang mudah karena banyak variabel yang mempengaruhi dan variabel-

variabel tersebut saling berinteraksi. Perilaku konsumen merupakan proses yang 

kompleks dan multi dimensional dalam Tatik Suryani (2008:5-7). 

2.2.2    Citra Perusahaan 

Dalam penelitian Kisang Ryu et al.,: 2011, ada berbagai cara menerapkan, 

mendefinisikan dan membangun citra perusahaan karena citra perusahaan tercipta 

secara alami (Ryu et al., 2008). Citra perusahaan dapat didefinisikan sebagai 

makna simbolis bahwa pelanggan ingat ketika mereka menghadapi spesifik fitur 

dari produk atau layanan (Padgett dan Allen, 1997). Citra didefinisikan sebagai 

sejumlah keyakinan, ide, dan pandangan yang orang-orang miliki atas tempat atau 

tujuan yang akan dituju (Baloglu dan Brinberg 1997:11). Homer (2008:718) 

mendefinisikan citra perusahaan sebagai "jenis tingkat tinggi asosiasi yang lebih 

sangat terasa, berhubungan dengan diri, dan 'sosial' dampak terhadap dirasakan 

produk kualitas yang merupakan jenis urutan yang lebih rendah dari asosiasi yang 

dapat lebih mudah diubah (misalkan melalui upaya desain produk diverifikasi). 
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Dalam penelitian ini, citra restoran mengacu pada jumlah persepsi, emosional ide, 

atau simbol sikap bahwa pelanggan sesuai dengan restoran ini. 

Dalam penelitian Chung-Yu Wang dan Li-Wei Wu ;2011 citra perusahaan 

didefinisikan oleh beberapa peneliti sebagai berikut, Citra perusahaan dapat 

digambarkan sebagai kesan keseluruhan yang dibuat pada jiwa masyarakat 

tentang perusahaan (Barich dan Kotler, 1991). Citra perusahaan bisa menjadi 

sebuah fenomena multifaset : kelompok tertentu untuk mengadakan berbagai, 

citra yang berbeda dari perusahaan tunggal, sebagai akibat dari pengalaman 

mereka yang berbeda dan hubungan dengan pelanggan (Dowling, 1988). Citra 

perusahaan terkait dengan atribut fisik dan perilaku dari sebuah perusahaan, 

seperti nama bisnis, arsitektur, berbagai produk/jasa yang ditawarkan, dan 

hubungan dengan pelanggan (Nguyen dan Leblanc, 2001). Citra perusahaan 

berasal dari sebuah proses (MacInnis dan Price, 1987) berasal dari ide-ide, 

perasaan, dan pengalaman konsumsi yang terkait dengan perusahaan yang akan 

diambil dari memori dan diubah menjadi citra rasa (Yuille dan Catchpole, 1997). 

Citra perusahaan dapat dianggap sebagai, "fungsi dari akumulasi pembelian / 

konsumsi pengalaman dari waktu ke waktu" (Andreassen dan Lindestad, 

1998:84). Citra perusahaan pada dasarnya hasil dari proses evaluasi (Aydin dan 

Ozer, 2005). 

Sedangkan Kotler dan Keller (2008:288-289), mendefinisikan citra adalah 

seperangkat keyakinan, gagasan dan kesan yang dimiliki seseorang berkaitan 

dengan suatu objek tertentu. Definisi tersebut menggambarkan bahwa citra 

perusahaan merupakan persepsi konsumen terhadap suatu perusahaan,dan bias 
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berbeda tiap individu.  

Menurut Kotler dan Keller (2008:453) dimensi citra perusahaan terdiri 

dari empat asosiasi penting yaitu: 

1. Atribut produk, manfaat dan perilaku secara umum 

Nama atau merek perusahaan dapat menarik pelanggan pada asosiasi yang 

tinggi mengenai atribut suatu produk dan inovasi-inovasi pemasaran yang 

dilakukan perusahaan. 

2. Karakteristik karyawan dan hubungan dengan pelanggan 

Citra Perusahaan dapat terlihat dari karakteristik karyawannya seperti 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

3. Nilai dan program 

Citra perusahaan dapat terlihat dari nilai – nilai dan program – program 

dari perusahaan yang tidak harus berhubungan dengan produk yang dijual 

4. Kredibilitas perusahaan 

Citra perusahaan dapat berupa pendapat atau pernyataan mengenai 

perusahaan, juga sikap percaya terhadap perusahaan yang kompeten dalam 

menjual produk dan menyampaikan jasanya, serta besarnya tingkat 

kesukaan juga ketertarikan bagi pelanggan kepada perusahaan 
 

Kesimpulannya adalah Citra perusahaan sangat berpengaruh bagi perusahaan 

yang dipilih konsumen untuk bekerja sama dan berinteraksi. 

2.2.3    Kepuasan Pelanggan 

Mencapai kepuasan pelanggan telah lama di identifikasi sebagai kunci 

loyalitas pelanggan. (Andersondan Sullivan, 1993 dalam Li-Wei Wu et al, 2011 : 

38), dan dengan demikian tidak mengherankan bahwa penyedia layanan berupaya 

mengelola dan meningkatkan kepuasan (Bolton, 1998 dalam Li-Wei Wu et al, 

2012 : 38). Kotler dan Keller (2008:117) mendefinisikan kepuasan konsumen 

sebagai tingkat perasaan seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara 

kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk atau jasa. 

Kotler dan Keller mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan tergantung 

pada anggapan kinerja produk dalam memberikan nilai dalam hitungan relatif 
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terhadap harapan pembeli. Bila kinerja produk jauh lebih rendah daripada harapan 

pelanggan, pembelinya tidak puas. Namun bila kinerja produk sesuai dengan 

harapan maka pembeli akan merasa sangat puas (Kotler dan Keller 2008:136) 

Kepuasan mengacu pada keadaan emosi yang dihasilkan dari interaksi 

pelanggandengan penyedia layanan dari waktu ke waktu (Crosby et al., 1990 Li-

Wei Wu et al, 2011 : 40). Oliver (1999) mendefinisikan kepuasan sebagai fungsi 

dari perbandingan kognitif harapan sebelum konsumsi dengan pengalaman aktual 

(Oliver, 1999 dalam Li-Wei Wu et al, 2011 : 40). Diskonfirmasi positif 

menghasilkan kepuasan dan diskonfirmasi negatif menghasilkan ketidakpuasan 

Dua konseptualisasi kepuasan dapat dibedakan transaksi khusus dan kepuasan 

kumulatif (Anderson et al., 1994 dalam Li-Wei Wu et al, 2011 : 40). 

Ditinjau dari segi pelanggan kepuasan pelanggan dapat dicerminkan oleh 

surplus konsumen. Surplus konsumen hakikatnya merupakan perbedaaan antara 

kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi sejumlah barang 

dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. 

(Sukirno, 1994 dalam Fandy Tjiptono 2008: 30). 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan yang 

dilakukan dengan penelitian survei, baik dengan survei melalui pos, telepon, 

maupun wawancara pribadi. Melalui survei perusahaan akan memperoleh 

tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya 

(McNeal dan Lamb 1990 dalam Fandy Tjiptono 2008: 35) 
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Menurut Kotler dan Keller (2008:137), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu : 

1. Kinerja (Perceived performance) 

Merupakan hasil evaluasi dari pengalaman konsumsi sekarang dan 

diharapkan memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap overall 

customer satisfaction. Sedangkan komponen utama dari consumption 

experience adalah : (1) kebiasaan, yakni di tingkat mana penawaran 

perusahaan dibiasakan untuk memenuhi atau menemukan kebutuhan 

konsumen yang heterogen; dan (2) reliabilitas, yakni tingkat penawaran 

perusahaan yang reliable (handal), terstandarisasi, dan bebas dari 

kekurangan. 

2. Harapan pelanggan (Customer expectation)  

Harapan pelanggan diyakini memiliki peranan yang besar dalam 

menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dalam 

mengevaluasi, pelanggan akan menggunakan harapannya sebagai standar 

atau acuan. Dalam kepuasan pelanggan, umumnya harapan merupakan 

perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya. 

3. Tujuan (Objective) 

Merupakan kebutuhan yang paling mendasar, tujuan hidup atau keinginan 

yang lebih konkrit menurut kepercayaan seseorang dalam pencapaian 

tujuan akhir. Jadi tingkat keinginan yang lebih rendah atau lebih tinggi 

dapat dihubungkan dengan cara untuk mencapai tujuan. Tingkat keinginan 

dan nilai yang lebih tinggi ditujukan untuk mendapatkan produk yang 

memiliki benefit tertentu yang akan menetapkan atribut dan level atribut 

yang diinginkan dari suatu produk. Pada tingkatan yang lebih konkrit, 

tujuan dapat secara langsung dibandingkan dengan kinerja yang dirasakan. 

Harapan akan dihubungkan dengan atribut, manfaat, atau hasil tertentu. 

Sedangkan tujuan  adalah evaluasi terhadap atribut atau manfaat suatu 

produk menuju pencapaian nilai-nilai seseorang. 

4. Atribut Kepuasan dan Informasi Kepuasan (Attribute satisfaction dan 

information satisfaction) 

Merupakan indikator pertimbangan kepuasan konsumen yang subyektif 

yang dihasilkan dari observasi mengenai kinerja produk. Dalam 

mengevaluasi kepuasan terhadap produk atau perusahaan tertentu, 

konsumen umumnya mengacu pada beberapa faktor stau dimensi. 

 

Kesimpulannya Kepuasan Pelanggan merupakan suatu faktor persepsi dari 

individu terhadap pengalaman yang dirasakan. Maka itu penting bagi perusahaan 

perbankan berpacu dan menjalankan faktor – faktor di atas. 
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2.2.4   Loyalitas Pelanggan 

Dimensi perilaku loyalitas pelanggan telah ditafsirkan sebagai bentuk 

mengulangi perilaku pembelian diarahkan pada produk atau jasa tertentu, 

sedangkan dimensi sikap loyalitas pelanggan meliputi tingkat sikap positif dalam 

hal beberapa nilai unik yang terkait dengan produk atau jasa tertentu (Jacoby and 

Chestnut, 1978 dalam Li-Wei Wu et al,2011 : 40). Selain itu, dari pengolahan 

informasi perspektif, loyalitas pelanggan berarti bahwa pelanggan enggan untuk 

beralih kepenyedia layanan atau produk lainnya ketika dihadapkan dengan hasil 

negatif (Ahluwalia et al., 2000 dalam Li-Wei Wu et al, 2011 : 40). 

Evaluasi kepuasan kumulatif didasarkan pada kinerja perusahaan masa 

lampau, sekarang dan masa depan. Sebaliknya, transaksi-spesifik kepuasan dapat 

memberikan informasi diagnostik spesifik tentang khususnya layanan pertemuan. 

Sejumlah penelitian dalam literatur pemasaran memiliki hipotesis secara empiris 

dan divalidasi hubungan antara kepuasan dan loyalitas pelanggan seperti arahan 

pelanggan, niat pembelian kembali ,penggunaan layanan, saham dompet, dan 

retensi pelanggan (Anderson and Sullivan, 1993; Bolton, 1998; Cooil et al., 2007; 

Reichheld and Sasser, 1990 dalam Li-Wei Wu et al 2011 : 40). 

Dalam mengukur kesetiaan, diperlukan beberapa attribut yang dikutip dari 

Fandy Tjiptono (2008 : 83) yaitu :  

1. Mengatakan hal yang positif tentang perusahaan kepada orang lain 

(world-of-mouth) 

2. Merekomendasikan perusahaan kepada orang lain yang meminta saran 

3. Mempertimbangkan bahwa perusahaan merupakan pilihan pertama 

dalam melakukan pembelian jasa  

4. Melakukan lebih banyak bisnis atau pembelian dengan perusahaan 

beberapa tahun mendatang.  
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Oliver (1999) dalam Li-Wei Wu et al (2011 : 40) mendefinisikan loyalitas 

konsumen dengan suatu keadaan dimana terdapat komitmen yang kuat dalam 

pembelian ulang dan penggunaan kembali barang dan jasa perusahaan. Tingkat 

loyalitas konsumen terdiri dari empat tahap : 

1. Loyalitas Kognitif 

 Tahap dimana pengetahuan langsung maupun tidak langsung konsumen 

akan merek, manfaat dan dilanjutkan kepembelian berdasarkan 

keyakinan akan superioritas yang ditawarkan. Dasar kesetiaan adalah 

informasi tentang produk atau jasa yang tersedia bagi konsumen. 

2. Loyalitas Afektif 

 Sikap favorable konsumen terhadap merek merupakan hasil dari 

konfirmasi yang berulang dari harapannya selama tahap cognitively 

loyalty berlangsung. Dasar kesetiaan konsumen adalah sikap dan 

komitmen terhadap produk dan jasa, sehingga telah terbentuk suatu 

hubungan yang lebih mendalam antara konsumen dengan penyedia 

produk atau jasa dibandingkan pada tahap sebelumnya. 

3. Loyalitas Konatif 

 Intensi membeli ulang sangat kuat dan memiliki keterlibatan tinggi 

yang merupakan dorongan motivasi. 

4. Loyalitas Tindakan 

 Menghubungkan penambahan yang baik untuk tindakan serta keinginan 

untuk mengatasi kesulitan seperti pada tindakan kesetiaan. 

 

Tjiptono (2008 :85) mengemukakan enam indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur loyalitas konsumen yaitu : 

1. Pembelian ulang 

2. Kebiasaan mengkonsumsi merek tersebut  

3. Selalu menyukai merek tersebut  

4. Tetap memilih merek tersebut 

5. Yakin bahwa merek tersebut yang terbaik 

6. Merekomendasikan merek tersebut pada orang lain. 

 

Kesimpulannya adalah loyalitas pelanggan sangat utama dalam industri 

perbankan. Faktor – faktor terkait di atas sangat dijaga oleh bank-bank di 

Indonesia. 
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2.2.5   Hubungan antara Citra – Kepuasan 

Studi sebelumnya Ryu et al., 2008 telah menunjukkan bahwa citra perusahaan 

memiliki dampak signifikan pada nilai yang dirasakan pelanggan, kepuasan, dan 

kunjungan kembali (Andreassen dan Lindestad, 1998; Bloemer dan Reyter, 1998; 

Cretu dan terlahir, 2007; Lai et al., 2009; Patterson dan Spreng, 1997). 

Patterson dan Spreng (1997) meneliti peran nilai yang dirasakan dalam 

menjelaskan perilaku konsumen dalam konteks layanan pelanggan dan 

menemukan bahwa nilai yang dirasakan pelanggan berpengaruh positif dan 

langsung terhadap kepuasan pelanggan. Andreassen dan Lindestad (1998) secara 

empiris menguji hubungan antara citra toko/perusahaan dan nilai yang dirasakan 

pelanggan dalam konteks pelayanan pelanggan. Temuan mereka tersirat bahwa 

citra perusahaan memiliki dampak yang signifikan dengan variabel kualitas dan 

kepuasan pelanggan, dan tidak ada hubungan yang signifikan antara citra 

perusahaan dan nilai yang dirasakan pelanggan. 

2.2.6   Hubungan antara Kepuasan – Loyalitas 

Pada penelitian sebelumnya Li Wei Wu et al ; 2011, elaborasi merujuk 

kepada motivasi dan kemampuan pelanggan untuk menjelaskan dan memperjelas 

layanan yang mereka pilih (Bloemer dan de Ruyter, 1998). Elaborasi ini juga 

terkait dengan nilai yang dirasakan pelanggan dan sebagai pembeda antara 

banyaknya penyedia jasa pelayanan (Beerli et al. , 2004). Salah satu penentu 

terbesar elaborasi adalah motivasi untuk terlibat (Xue, 2008). Pentingnya 

keterlibatan, tingkat relevansi pribadi, bunga, atau mengacu dari kualitas layanan 

(Petty et al., 1983). Keterlibatan tinggi pelanggan tampaknya akan terlibat dalam 
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elaborasi yang lebih besar dan yang lebih mungkin untuk memanfaatkan 

informasi yang disediakan oleh penyedia jasa pelayanan (Anton et al. , 2007). Jika 

informasi itu tidak relevan dan tidak penting untuk pelanggan kemudian mereka 

biasanya tidak termotivasi untuk mengabdikan banyak perhatian atau 

pertimbangan pada informasi yang ada. Bloemer dan Kasper (1995) dibedakan 

dengan dua jenis kepuasan : nyata dan tersembunyi/mendalam. Mewujudkan 

kepuasan hasil dari well-elaborated pelanggan evaluasi, sementara kepuasan yang 

dirasakan berlaku untuk pelanggan yang telah tidak sadar membuat perbandingan 

antara penyedia jasa pelayanan yang lainnya. Bloemer dan kasper (1995) juga 

menemukan bahwa kepuasan yang lebih besar akan memiliki efek positif pada 

sikap dan loyalitas dari kepuasan yang dirasakan. 

2.2.7 Hubungan antara Citra – Loyalitas 

Penelitian sebelumnya (Chung Yu-Wang et al., 2011 : 61) telah 

menemukan bahwa efek dari citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan dapat 

baik langsung (Nguyen dan Leblanc, 2001;. Souiden et al, 2006) dan tidak 

langsung (Ball et al, 2006 Bloemer dan de Ruyter, 1998.). 

Penelitian Chung Yu-Wang et al., 2011 : 61 telah menunjukkan bahwa 

hubungan pelayanan berkembang baik selama spesifik layanan (Crosby et al., 

1990), selama proses bertahap untuk mengetahui penyedia layanan. Untuk 

mengetahui penyedia layanan menyiratkan perolehan informasi. Pada awal 

pelanggan / penyedia hubungan, konsumen sering dihadapkan dengan tidak tahu 

apa yang diharapkan dari layanan. Dengan cukup pengetahuan tentang sebuah 

perusahaan, pelanggan dapat dipaksa untuk memperoleh informasi dari sumber 
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yang berbeda (misalnya melalui iklan dan word-of-mouth), yang akan 

mempengaruhi proses pembentukan citra perusahaan (Aydin dan Ozer, 2005). 

Karena tidak dapat dipahami dengan baik, pelanggan sering menganggap layanan 

sebagai faktor yang berisiko dan akibatnya perlu mendapatkan kepercayaan awal 

kepada penyedia layanan sebelum memulai hubungan baik untuk terciptanya citra 

perusahaan. Untuk mengurangi ketidakpastian yang berhubungan dengan awal 

pertemuan layanan, konsumen akan mencari terlebih dahulu tanda-tanda, atau 

bukti, kualitas pelayanan. Sebagai contoh tanda-tanda yang dirasakan yang 

menpengaruhi citra perusahaan (Gronroos, 1984), sedamgkan tempat, orang, 

peralatan, bahan komunikasi, simbol, dan harga (Kotler, 1997:469). Hal ini dari 

yang nyata ini, fitur perusahaan bahwa pelanggan menarik kesimpulan tentang 

kualitas layanan. Pada tahap awal dari hubungan, pelanggan terutama 

mengandalkan penyedia yang dirasakan kepercayaan, menempatkan iman dalam 

keandalan dan kualitas layanan yang mereka berikan (Garbarino dan Johnson, 

1999). Perusahaan berusaha untuk membangun nilai yang dirasakan kepercayaan 

pelanggan dengan menggunakan periklanan, merek, dan media lain yang juga 

dapat membantu meningkatkan citra perusahaan. Pada tahap awal hubungan 

layanan, kesamaan perwakilan layanan kepada sebuah pelanggan (misalnya 

tingkat pendidikan, kelas sosial, dll), tingkat kesopanan, dan empati sikap semua 

akan memfasilitasi penarikan lebih positif kesimpulan pelanggan dan membantu 

membangun kepercayaan (Coulter dan Coulter, 2002). Dapat disimpulkan ini 

akan mempengaruhi loyalitas pelanggan (Gundlach dan Murphy, 1993). Dalam 

penelitian Chung-Yu Wang et al,. (2011) menyatakan menyoroti hubungan jangka 
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panjang memiliki efek terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan nilai yang 

dirasakan, citra perusahaan, dan perlalihan biaya merupakan faktor penentu 

penting dari loyalitas (Chung Yu-Wang et al, 2011 : 68). Dampak dari citra 

perusahaan terhadap loyalitas pelangganakan meningkat ketika pelanggan telah 

menggunakan penyedia layanan dalam waktu singkat (misalnya satu tahun atau 

kurang). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Kerangka pemikiran 

Sumber : Kerangka Pemikiran  Kisang Ryu. et al, (2011) ; Kerangka Pemikiran 

Li-Wei Wu et al,.(2011) dan Chung-Yu Wang et al,. (2011) ( diolah ) 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1:  Citra Bank berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

nasabah tabungan pada Bank BTPN di Surabaya. 

H2: Kepuasan nasabah berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas nasabah tabungan pada Bank BTPN di Surabaya 

H3:      Citra Bank berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas 

   nasabah tabungan pada Bank BTPN di Surabaya   

Citra 

Bank 
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