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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada 

penelitian-penelitian sebelumnya akan tetapi dipusatkan pada kasus 

Pengaruh  Citra Perusahaan, Nilai yang Dirasa Terhadap Loyalitas Nasabah Produk BRI Britama Surabaya 

dengan Mediasi Kepuasan Nasabah. Berikut ini akan diuraikan penelitian terdahulu 

beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini, di 

antaranya sebagai berikut : 

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 nasabah, untuk 

kunjungan kembali nasabah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

kunjungan kembali nasabah pada dasarnya dibentuk oleh variabel 

kualitas lingkungan, makanan, pelayanan restoran, nilai yang 

dirasakan, kepuasan nasabah sehingga menimbulkan citra bagi 
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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 nasabah.  

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 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 

nasabah. Kesimpulannya kualitas jasa makanan, dimensi ( lingkungan 

fisik, makanan, dan layanan) pada citra restoran, nilai yang 
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dirasakan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta 

kunjungan kembali nasabah pada restoran. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  Kisang Ryu. et al, (2011) 

2.1.2 Abdul Naveed Tariqand dan Nadia Moussaoui (2009) 

Penelitian yang dilakukan Abdul Naveed dan Nadia Moussaoui 

yang berjudul “The Main Antecedent of Customer Loyalty in Moroccan Banking Sector” Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji faktor - faktor penentu yang 

mempengaruhi loyalitas nasabah Bank di Marocco. Dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa loyalitas nasabah pada dasarnya dibentuk 

oleh variabel kualitas pelayanan, kepercayaan, kepuasan nasabah 

dan citra perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa 

faktor utama yang mempengaruhi dan membentuk loyalitas 

pelanggan 
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Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

dengan penyebaran quesioner sebanyak 440 dan 400 telah diisi 

secara lengkap dan digunakan untuk tujuan analisis. Dalam hal ini 

sampel, 278 orang dari daerah Casablanca dan Rabat, dan sisanya 

dari daerah Tangier dan Marrakech. Variabel yang digunakan pada 

penelitian terdahulu adalah pendahulunya yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan yakni kepuasan pelanggan, kepercayaan, citra 

perusahaan dan kualitas pelayanan. Adapun variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Kualitas Layanan, Kepercayaan, Citra 

Perusahaan, Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan.  

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Abdul Naveed et al,. 2009 

2.1.3 Tengku Teviana (2010) 

Penelitian yang dilakukan Teviana dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Makanan Cepat Saji Popeyes Chicken and Seafood 

Plaza Medan Fair” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor - 

faktor penentu yang mempengaruhi loyalitas nasabah pada makanan 

Kualitas 

Layanan 

Kepercayaan 

Kepuasan 

Nasabah 

Citra 

Perusahaan 

Loyalitas 

Nasabah 
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Cepat Saji Popeyes Chicken and Seafood Plaza Medan Fair. Dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan pada dasarnya 

dibentuk oleh variabel kualitas pelayanan dan citra perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa faktor utama yang 

mempengaruhi dan membentuk loyalitas pelanggan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

dengan penyebaran quesioner sebanyak 100 dan telah diisi secara 

lengkap dan digunakan untuk tujuan analisis. Variabel yang 

digunakan pada penelitian terdahulu yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan yakni citra perusahaan dan kualitas pelayanan. Kualitas 

peayanan dan citra perusahaan mempengaruhi loyalitas pelanggan, 

namun kualitas pelayanan berpengaruh langsung pada loyalitas 

pelanggan, begitu juga dengan citra perusahaan. Berikut adalah 

model penelitiannya: 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran Teviana, 2010 

 

 

X1 

Kualitas 

Pelayanan 

X2 

Citra Perusahaan 

Y1 

Loyalitas 

pelanggan 
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Tabel 2.1 
Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

Keterangan 
Kisang Ryu, Hye-Rin 
Lee, Woo Gon Kim 

Abdul Naveed Tariqand 
Nadia Moussaoui Teviana 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 

The Main Antecedent of 
Customer Loyalty in 

Moroccan Banking Sector 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan dan Citra 
Perusahaan terhadap 
Loyalitas Pelanggan 
Pada Makanan Cepat 

Saji Popeyes Chicken and 
Seafood Plaza Medan 

Fair 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan, 

Nilai yang 

Dirasaterha

dap 

Kunjungan 

Kembali 

dengan 

Mediasi 

Kepuasan 

Nasabah 

Produk BRI 

Britama di 

Surabaya 

Variabel Bebas Kualitas 

Lingkungan 

Fisik, 

Makanan, 

Pelayanan 

Kualitas 

Layanan, 

Kepercayaan 

Perusahaan, 

Citra 

Perusahaan, 

Kualitas 

Layanan, 

Citra 

Perusahaan 

Kualitas 

Layanan, 

Nilai yang 

Diradakan 

Variabel Mediasi Citra 

Restoran, 

Nilai Yang 

Dirasakan 

Nasabah, 

Kepuasan 

Nasabah 

Kepuasan 

Pelanggan 

 Kepuasan 

Nasabah 

Tahun Penelitian 2009 2009 2010 2014 

Variabel Terikat 
 

Kunjungan 

Kembali 

Loyalitas 

Pelanggan 

Loyalitas 

Pelanggan 

Kunjungan 

Kembali 

Teknik Sampling Purposive sampling Purposive sampling Purposive sampling Purposive sampling 

Pengukuran Skala Likert Skala Likert 7 Skala Likert 5 Skala Likert 
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7 poin poin poin 5 poin 

Objek Penelitian Restoran 

China 

Bank Makanan 

Cepat Saji 

Popeyes 

Chicken and 

Seafood Plaza 

Medan Fair 

Bank BRI 

Jumlah Responden 150 

Responden 

440 

Responden 

100 

Responden 

150 

Responden 

Lokasi Amerika 

Serikat 

Maroko Medan Surabaya 

Hasil Citra 

restoran 

berpengaruh 

positif pada 

kepuasan 

nasabah 

 

Semua tiga 

unsur dari 

kualitas 

pelayanan 

restoran 

penentu 

dimensi 

yang 

signifikan 

dari citra 

restoran 

Kualitas 

Layanan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

loyalitas 

melalui 

mediasi 

Kepuasan 

Pelanggan 

Kepuasan 

pelanggan 

berpengaruh 

postif 

signifikan 

terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Citra 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

Loyalitas 

Kualitas 

peayanan dan 

citra 

perusahaan 

mempengaruh

i loyalitas 

pelanggan, 

namun 

kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

langsung pada 

loyalitas 

pelanggan, 

begitu juga 

dengan citra 

perusahaan  

Citra 

perusahaan 

tidak 

berpengaru

h terhadap 

kepuasan 

nasabah 

 

Nilai yang 

dirasa tidak 

berpengaru

h terhadap 

kepuasan 

nasabah 

 

Kepuasan 

nasabah 

berpengaru

h terhadap 

loyalitas 

nasabah 

 

Kepuasan 

nasabah  

tidak 

memediasi 

hubungan 

antara citra 

perusahaan 

dan nilai 

yang dirasa 

terhadap 



18 
 

 
 

Pelanggan 

Kepercayaan 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

Loyalitas 

loyalitas 

nasabah 

Sumber : Jurnal Kisang Ryu et al,2011 ; Li-Wei et al,2011 ; Abdul 

Naveed et al,2009 (diolah). 

 

 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Citra Perusahaan 

Citra merupakan penghargaan yang didapat oleh perusahaan 

karena adanya keunggulankeunggulan yang ada pada perusahaan 

tersebut, seperti kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, 

sehingga perusahaan akan terus dapat mengembangkan dirinya 

untuk terus dapat menciptakan hal-hal yang baru lagi 

bagipemenuhan kebutuhan nasabah. Perusahaan dapat membangun 

berbagai macam citra, seperti citra kualitas, citra pemasaran, citra 

inovasi produk, dan lain sebagainya.  
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Suatu citra perusahaan akan menurun manakala gagal dalam 

memenuhi apa yang disyaratkan pasar. Citra perusahaan adalah 

pandangan atau persepsi atas perusahaan oleh orang-orang baik 

yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Pemerhati 

perusahaan adalah customer atau pelanggan perusahaan disamping 

yang lainnya seperti pemilik saham, masyarakat, bank dan partner 

kerja. Citra perusahaan adalah pandangan publik atas suatu 

perusahaan yang dinilai baik atau tidak yang dipandang secara global 

atas hal-hal seperti keterbukaan, kualitas dan lainnya sehingga 

dapat dikatakan sebagai pandangan atas gerak langkah perusahaan. 

Citra merupakan suatu intangible asset atau goodwill perusahaan yang memiliki 

efek positif pada penilaian pasar atas perusahaan.  

 Citra perusahaan adalah total impresi (kesan) yang dibuat oleh 

keseluruhan entitas di benak individual pelanggan terhadap 

perusahaan (Baric dan Kotler, 1991 dalam Chung Yu-Wang et al, 2011 

: 60). Sedangkan Kotler dan Keller (2008:288-289), mendefinisikan 

citra adalah seperangkat keyakinan, gagasan dan kesan yang dimiliki 

seorang berkaitang dengan suatu objek tertentu. Definisi tersebut 

menggambarkan bahwa citra perusahaan merupakan persepsi 

nasabah terhadap suatu perusahaan, dan bias berbeda tiap individu. 
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Untuk mengurangi ketidakpastian yang berhubungan dengan 

pertemuan layanan awal, nasabah akan mencari tanda-tanda, atau 

bukti, kualitas layanan untuk menarik. 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 pasa 

asosiasi yang tinggi mengenai atribut suatu produk dan 

inovasi-inovasi pemasaran yang dilakukan perusanaan. Salah 

satunya adalah indikator iklan perusahaan kepada nasabah. 

2. Karakteristik karyawan dan hubungan dengan pelanggan 

Citra perusahaan dapat dilihat dari karakteristik karyawannya 

seperti pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Salah 

satu indikatornya adalah perusahaan peduli terhadap 

kepentingan publik. 

3. Nilai dan program 

Citra perusahaan dapat terlihat dari nilai-nilai daan program-

program dari perusahaan yang tidak harus berhubungan 

dengan produk yang dijual. Salah satu contoh indikator 

penilaian dimensi ini adalah berbagai program yang 

memberikan manfaat melalui program corporate social responsibility (CSR) 

bagi masyarakat. 

4. Kredibilitas perusahaan 

Citra perusahan dapat berupa pendapat atau kenyataan 

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. 

 

2.2.2  Nilai yang Dirasakan 

Nilai yang dirasakan pelanggan (Customer Perceived Value) adalah selisih 

antara penilaian pelanggan prospekif atas semua manfaat dan biaya 
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dari suatu penawaran terhadap alternatifnya (Kotler dan Keller 

2009:136). 

Dewasa ini pelanggan lebih terbidik dan lebih berpengetahuan. 

Pelanggan mempunyai sarana (misalnya internet) untuk 

memverifikasi klaim perusahaan dan mencari alternatif yang lebih 

unggul. Pelanggan cenderung memaksimalkan nilai, di dalam batasan 

biaya pencarian serta pengetahuan, mobilitas, dan 

pendapatan.Pelanggan memperkirakan tawaran mana yang akan 

menghantarkan nilai anggapan tertinggi dan bertindak atas dasar 

pemikiran tersebut. Sesuai atau tidaknya suatu penawaran dengan 

harapan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besarnya 

probabilitas bahwa pelanggan akan membeli produk itu lagi. Nilai 

yang dirasakan pelanggan didasarkan pada selisih antara apa yang 

didapatkan pelanggan dan apa yang pelanggan berikan untuk 

kemungkinan pilihan yang berbeda. 

Sering kali, manajer mengadakan analisis nilai pelanggan 

untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan perusahaan relatif 

terhadap kekuatan dan kelemahan berbagai pesaingnya (Kotler dan 

Keller 2009:137). Langkah-langkah dalam analisis ini adalah : 

1. Mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai 

pelanggan. Pelanggan ditanyai apa tingkat atribut, manfaat 
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dan kinerja yang mereka cari dalam memilih produk dan 

penyedia layanan. 

2. Menilai penting kuantitatif dari atribut dan manfaaat yang 

berbeda. Pelanggan diminta memeringkat arti penting 

berbagai atribut dan manfaat. Jika peringkat berbagai atribut 

dan manfaat jauh berbeda, pemasar harus mengelompokkan 

berbagai atribut dan manfaat ke dalam berbagai segmen. 

3. Menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai 

pelanggan yang berbeda dan membandingkannya dengan 

peringkat arti pentingnya. Pelanggan menggambarkan di 

tingkat mana pelanggan melihat kinerja perusahaan dan 

pesaing pada setiap atribut dan manfaat. 

4. Mempelajari bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu 

menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing 

utama tertentu berdasarkan suatu atribut atau manfaat. Jika 

tawaran perusahaan melebihi tawaran pesaing atas semua 

atribut dan manfaat penting, perusahaan dapat mengenakan 

harga yang lebih tinggi (sehingga menghasilkan laba yang 

lebih tinggi), atau perusahaan dapat mengenakan harga yang 

sama dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak. 

5. Mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Secara berkala, 

perusahaan harus mengulangi studi nilai pelanggan dan 

posisi pesaing ketika terjadi perubahan dalam hal ekonomi, 

teknologi dan fitur. 

 

Menurut Sweeney dan Soutar (dalam Tjiptono 2004:141) terdapat 

empat dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur nilai yang 

dirasakan,yaitu: 

1. Nilai Emosi (Emotional value), yaitu utilitas yang berasal dari 

perasaan atau afektif/emosi positif yang ditimbulkan dari 

mengkonsumsi produk. 

2. Nilai Sosial (Social value), yaitu utilitas yang didapatkan dari 

kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri-sosial 

pelanggan. 

3. Nilai Pelayanan (Quality/Performance value), yaitu utilitas yang 

didapatkan dari produk dikarenakan reduksi biaya jangka 

pendek dan biaya jangka panjang. 
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4. Nilai Harga (Price/Value for money), yaitu utilitas yang diperoleh dari 

persepsi terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan atas 

produk. 
 

2.2.3  Kepuasan Nasabah 

Tujuan paling utama dari suatu usaha adalah menciptakan 

kepuasan bagi para pelanggan. Apakah pembeli terpuaskan setelah 

membeli tergantung pada kinerja produk/jasa yang ditawarkan dalam 

hubungannya dengan ekspektasi pembeli, dan apakah pembeli 

mengintepretasikan adanya penyimpangan antara keduanya. Secara 

umum, kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan dari produk (atau hasil) terhadap ekspektasi 

seseorang (Kotler dan Keller 2009:138-139). Menurut Fornell 

(dalam Tjiptono 2008: 169) kepuasan pelanggan adalah evaluasi 

purna beli keseluruhan yang membandingkan persepsi terhadap 

kinerja produk dengan ekspektasi pra-pembelian. 

Kepuasan  adalah  perasaan  senang  atau  kecewa  seseorang  

yang  muncul  setelah membandingkan  antara  persepsi  atas  

kinerja  suatu  produk  dengan  harapan  yang difikirkan  oleh  

nasabah.  Pada  dasarnya  kepuasan  nasabah  mencakup  perbedaan 

antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 
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Keseluruhan  kualitas  yang  diterima  nasabah  dengan  baik  akan 

menjadikan  kepuasan  bagi  nasabah.  Banyak  yang  mendefinisikan  

mengenai kepuasan.  Kepuasan  diartikan  sebagai  respon  nasabah  

terhadap  evaluasi  persepsi atas  perbedaan  antara  harapan  awal  

sebelum  pembelian  (atau  standar  kinerja lainnya) dan kinerja 

aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau 

mengkonsumsi produk bersangkutan (Tjiptono, 2008 : 169). 

Tujuan  dari  strategi  kepuasan  nasabah  adalah  untuk  

membuat  agar pelanggan tidak mudah berpindah ke perusahaan 

pesaing. Menurut Rangkuti (2002:55-57), strategi-strategi yang 

dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan nasabah 

antara lain :  

1) Strategi  relationship  marketing  yaitu  perusahaan  harus  menjalin  

suatu kemitraan  dengan  nasabah  secara  terus  menerus  

yang  pada  akhirnya  akan menimbulkan kesetiaan nasabah 

sehingga terjadi bisnis ulang. 

2) Strategi  unconditional  service  guarantee  yaitu  strategi  yang  memberikan 

garansi  atau  jaminan  istimewa  secara  mutlak  yang  

dirancang untuk meringankan resiko atau kerugian di pihak 

nasabah.  

3) Strategi superior customer service  yaitu strategi yang menawarkan 

pelayanan yang lebih baik dibanding yang ditawarkan oleh 

pesaingnya. 

 

Kepuasan pelanggan dapat diukur dengan menggunakan tiga 

indikator, yaitu: 
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a. Kepuasan pelanggan terhadap pembelian. 

b. Kepercayaan pelanggan terhadap produk atau jasa. 

c. Pengalaman pelanggan yang menyenangkan. 

 

2.2.4 Loyalitas Nasabah 

Ada beberapa definisi tentang Loyalitas diantaranya menurut 

Barnes (dalam Hurriyati, 2005:125), pelanggan yang memiliki 

loyalitas merasakan adanya ikatan emosional dengan 

perusahaan.Ikatan emosional inilah yang membuat pelanggan 

menjadi loyal dan mendorong mereka untuk terus melakukan 

pembelian terhadap produk perusahaan serta memberikan 

rekomendasi. 

Hermawan (dalam Hurriyati, 2005:126) menyatakan bahwa 

"Loyalitas merupakan manifestasi dari kebutuhan fundamental 

manusia untuk memiliki, men-support, mendapatkan rasa aman dan 

membangun keterikatan serta 

menciptakanemotional attachment." 

Griffin (2009:5) menyatakan bahwa loyalitas pelanggan 

merupakan pengukuran pembelian ulang selain kepuasan pelanggan. 

Bila seseorang merupakan pelanggan loyal, is menunjukkan perilaku 
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pembelian yang didefinisikan sebagai pembelian nonrandomyang 

diungkapkan dari waktu ke 

waktu oleh beberapa unit pengambilan keputusan. Istilah 

nonrandommenjelaskan bahwa pembelian yang dilakukan oleh seorang 

pelanggan yang loyal bukanlah merupakan peristiwa acak, melainkan 

wujud dari prasangka spesifik mengenai apa yang akan dibeli dan 

dari siapa. Selain itu, loyalitas menunjukkan kondisi dari durasi 

waktu tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan pembelian teijadi 

tidak kurang dari dua kali. Terakhir, unit pengambilan keputusan 

menunjukkan bahwa keputusan untuk membeli mungkin dilakukan 

oleh lebih dari satu orang 

Ada beberapa karakteristik konsumen yang loyal menurut 

Griffin (2009:31) yaitu sebagai berikut 

1. Melakukan pembelian secara teratur. 

2. Membeli diluar lini produk/jasa. 

3. Merekomendasikan produk lain. 

4. Menunjukkan kekebalan dari daya tank produk sejenis dari 

pesaing. 

Selanjutnya, Griffin (dalam Hurriyati, 2005:129) mengemukakan 

apabila suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang barang/jasa 
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dan memiliki pelanggan yang loyal maka dapat memberikan 

beberapa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, yaitu 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik 

pelanggan yang baru lebih mahal) 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi. 

 Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena penggantian 

konsumen yang relatif sedikit. 

4. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar 

pangsa pasar perusahaan. 

5. Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi 

bahwapelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa 

puas. 

6. Dapat mengurangi biaya kegagalan, seperti biaya penggantian. 

 

Kesetiaan pelanggan merupakan interaksi antara sikap dan perilaku 

yang tidak bersifat satu dimensional.Menurut Dick dan Basu (dalam 

Alfansi, 2010:160) kesetiaan pelanggan ditentukan oleh kekuatan 

hubungan antara sikap relatif terhadap produk atau perusahaan dan 

tingkat pembelian ulang yang dilakukan konsumen. Melalui interaksi 

antara sikap dan perilaku, maka terdapat empat segmen konsumen 
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yaitu 

1. True Loyalty 

Segmen ini ditandai dengan tingkat pembelian ulang yang tinggi 

serta sikap keterikatan (preferensi) yang tinggi terhadap perusahaan 

atau penyedia jasa.Konsumen ini merupakan kelompok konsumen 

yang paling ideal bagi jasa perbankan karena mereka merupakan 

konsumen yang setia dengan sikap yang sulit dipengaruhi oleh 

pesaing. 

2. Latent Loyalty 

Konsumen pada segmen ini memperlihatkan tingkat pembelian ulang 

yang rendah tetapi mereka masih memiliki sikap yang positif 

terhadap penyedia jasa perbankan dan produk mereka. 

3. Spurious Loyalty 

Konsumen pada segmen ini memiliki sikap ketertarikan yang rendah 

terhadap penyedia jasa dan produk mereka, namun masih tetap 

mengunjungi bank dan menggunakan produk mereka. Kesetiaan 

konsumen pada segmen ini memiliki sikap inersia terhadap produk 

perbankan yang berarti penggunaan produk perbankan hanya 

dianggap sebagai kebiasaan dan tidak memiliki upaya yang lama 

dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka tidak 
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memiliki preferensi tertentu dalam pemilihan bank. 

 

 

 

2.2.5  Hubungan antara Citra Perusahaan dan Kepuasan Nasabah 

Persepsi atas citra perusahaan yang akan dapat semakin kuat 

apabila nasabah merasakan kualitas yang tinggi dan akan menurun 

apabila nasabah mengalami kualitas yang rendah. Nasabah yang 

memperoleh pengalaman yang memenuhi harapannya dan merasa 

puas atas pelayanan yang diterimanya akan memiliki sikap positif 

terhadap sebuah produk. Sikap nasabah ini akan menunjukkan 

proses pembelian di masa yang akan datang yaitu dengan melakukan 

konsumsi ulang atau menceritakan kepada orang lain. Pengalaman 

langsung mempunyai pengaruh yang kuat terhadap citra (Selnes, 

1993). Persepsi atas kualitas berkaitan dengan merek yang akan 

dapat semakin kuat apabila nasabah merasakan kualitas yang tinggi 

dan akan menurun apabila nasabah mengalami kualitas yang rendah.  

Nasabah yang memperoleh pengalaman yang memenuhi 

harapannya dan merasa puas atas pelayanan yang diterimanya akan 

memiliki sikap positif terhadap sebuah produk. Sikap nasabah ini 

akan menunjukkan proses pembelian di masa yang akan datang 
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yaitu dengan melakukan konsumsi ulang atau menceritakan kepada 

orang lain. Citra perusahaan akan mempunyai pengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah. 

 

2.2.6    Hubungan antara Nilai yang Dirasakan dan Kepuasan Nasabah 

Dalam penelitian Kisang Ryu et al, menegaskan bahwa masih ada 

nilai yang dirasakan pelanggan telah diterima sebagai predictor yang 

handal bagi kepuasan pelanggan dan niat pembelian kembali 

(Andreassen dan Lindestad, 1998; Chiou, 2004; McDougall dan 

Levesque, 2000; Patterson dan Spreng, 1997; Ryu et al, 2008, 

2010).. Chiou (2004) menunjukkan bahwa nilai yang dirasakan 

pelanggan adalah pendorong penting dari kepuasan pelanggan 

terhadap penyedia layanan internet. Menurut Andreassen dan 

Lindestad (1998), nilai yang dirasakan pelanggan mempunyai 

hubungan positif dengan kepuasan pelanggan industri jasa. Patterson 

dan Spreng (1997) juga menegaskan bahwa nilai yang dirasakan 

pelanggan memiliki hubungan yang positif dan langsung dengan 

pelanggan kepuasan, sehingga dpat disimpulkan bahwa nilai yang 

dirasa mempengaruhi kepuasan pelanggan/nasabah. 
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2.2.7    Hubungan Kepuasan Nasabah dan Loyalitas nasabah 

Menurut  Sumawan  (dalam  Fajrianthi  dan  Farrah,  2005)  

loyalitas dikemukakan sebagai pembelian ulang yang harus terus 

menerus dari produk dan jasa  yang  sama  sebagai  bentuk  

kepuasan  nasabah  terhadap  merek  atau  jasa. Kinerja perusahaan 

yang baik tentunya akan menjadikan nasabah puas terhadap jasa 

yang  diterimanya.  Jika  nasabah  tidak  merasakan  kepuasan  

terhadap  hasil penyampaian  jasa  yang  diberikan  perusahaan  

maka  nasabah  akan  dengan  mudah beralih kepada perusahaan 

pesaing lainnya karena kondisi persaingan yang ketat. Kepuasan 

nasabah berdampak positif terhadap loyalitas nasabah. Secara luas, 

kepuasan nasabah adalah kunci  yang mempengaruhi pembentukkan 

intensitas pembelian  nasabah  di  masa  depan.  Nasabah  yang  

terpuaskan  akan  menceritakan pengalaman  yang  menyenangkan  

bagi  mereka  dan  secara  tidak  langsung  mereka akan cenderung 

melakukan gethok tular yang positif kepada orang lain. Loyalitas  

nasabah  merupakan  aset  penting  bagi  perusahaan.  Oleh  sebab 

itu,  perusahaan  akan  berusaha  mempertinggi  tingkat  kepuasan  

nasabah  terhadap kinerja perusahaan sehingga perusahaan akan 

mendapatkan nasabah yang loyal. Loyalitas sangat terkait dengan 

kepuasan nasabah. Tingkat kepuasan  nasabah  akan  mempengaruhi  
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derajat  atau  loyalitas  produk  atau  jasa seseorang. Semakin puas 

seorang nasabah dengan suatu produk atau jasa yang dimiliki  suatu  

perusahaan,  maka  akan  semakin  loyal  terhadap  merek  tersebut. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

  

 

Gambar 2.1 
 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan logika dari hasil penelitian terdahulu serta 

pembahasan dan landasan teori yang ada maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan citra perusahaan terhadap 

kepuasan nasabah produk BRI Britama di Surabaya. 

H2  : Terdapat pengaruh signifikan nilai yang dirasa terhadap 

kepuasan nasabah produk BRI Britama di Surabaya. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah produk BRI Britama di Surabaya. 

H3 

H2 

H1 

Loyalitas 

Nasabah 

Nilai yang 

Dirasa 

Citra 

Perusahaa

n 
Kepuasan 

Nasabah 
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H4 : Terdapat pengaruh mediasi kepuasan nasabah dalam 

hubungannya dengan citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah 

produk BRI Britama di Surabaya. 

H5 : Terdapat pengaruh mediasi kepuasan nasabah dalam 

hubungannya dengan nilai yang dirasa terhadap loyalitas nasabah 

produk BRI Britama di Surabaya. 

 

 


