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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian 

yang sebelumnya, akan tetapi dipusatkan padaNilai yang Dirasakan, Kualitas 

Layanan, Kepercayaan Merek, Kualitas yang Dirasakan, Kepuasan Pelanggan 

terhadap Loyalitas Merek. Dilakukan telah dari penelitian sebelumnya agar dapat 

memperoleh referensi terhadap model penelitian yang akan dilakukan. Penelitian 

ini bertujuan agar dapat memberikan perspektif umum yang bermanfaat bagi 

pelaksana penelitian. Berikut ini akan diuraikan penelitian terdahulu bersamaan 

dan perbedaan yang mendukung penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 

2.1.1 Muhammad Rizwan, Mukhtar Ahmad, Misbahul Haq (2014) 

Dalam penelitian ini peneliti yang menjadi acuan adalah hasil peneliti 

(Muhammad Rizwan, Mukhtar Ahmad, Misbahul Haq) yang berjudul “Effect of 

Brand Trust and Customer satisfaction on Brand Loyalty in Bahawalpur”. Tujuan 

dari peneliti ini adalah untuk meneliti pengaruh kualitas, presepsi, nilai yang di 

rasakan, kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas merek.Berdasarkan survey 

dikelola sendiri yang dilakukan dalam pengaturan Bahawalpur. Data dikumpulkan  

secara acak 150 konsumen produk Hewlett Packard, untuk tujuan ini 

dikembangkan dengan melakukan kuesioner self-administered. Datadikumpulkan 

dari Kota Bahawalpur dan konsumen diminta untuk berpartisipasi dalam 

penelitian iniuntuk mengumpulkan informasi tentang loyalitas merek. Penelitian
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ini menggunakan teknik yang convenience sampling. Ini adalah teknik sampling 

dimana data atau informasi yang relevan adalahdikumpulkan dari sampel / unit 

penelitian yang nyaman tersedia (Zikmund, 1997) dalam (Muhammad Rizwan 

2014:313).Loyalitas Merek dapat diukur melalui kata positif dari mulut ke mulut, 

kepuasan pelanggan, kepercayaan merek,sensitivitas harga dll.Hasil penelitian ini 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Loyalitas Merek antara 

pelanggan bagi perusahaan untuk menganalisis dan peranan yang dimainkan oleh 

setiap elemen dalam kemajuan loyalitas merek.Menurut penelitianyang diteliti, 

ada hubungan positif yang signifikan antara Kepercayaan Merek dan Loyalitas 

Merek. Selain itu kepercayaan merek memiliki efek positifpada loyalitas merek 

dengan (β = 0,510) dan (p <0,01). Kepercayaan Merek berkontribusi 51%untuk 

merek loyalitas. Jadi, analisis regresi ini menunjukkan bahwa kepercayaan merek 

memiliki dampak positif padaLoyalitas Merek dan yang mengotentikasi H1 

hipotesis.Hasil regresi mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan positif 

antara Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Merek dengan (β = 0,132) dan (p 

<0,05). Kepuasan Pelanggan membantu lebih dari 13% dalam membangun 

Loyalitas Merek. Atas dasar hasil ini kita bisamengatakan bahwa ada hubungan 

antara Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Merek yangsignifikan dan positif dari 

analisis regresi.Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah : 

1. Kesamaan variable yang digunakan dalam peneliti adalah Nilai yang 

Dirasa, Kualitas Layanan, Kepercayaan merek, Kualitas yang Dirasakan, 

dan Kepuasan Pelanggan  

2. Menggunakan kuisioner sebagai instrumen dari pengaruh penelitian 
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Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian sekarang meneliti tentang Hotel G-Suites dan NEO di Surabaya 

sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Hewlett Packard (HP). 

2. Penelitian sekarang dilakukan di Surabaya sedangkan penelitian terdahulu 

dilakukan di Pakistan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muhammad Rizwan, Mukhtar Ahmad, Misbahul Haq (2014) 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian Terdahulu 1 

2.1.2 Ayesha Anwar, Amir Gulzar, Fahid Sohail, dan Salman Naeem Akram 

(2011) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak Citra Merek, 

kepercayaan Merek dan Pengaruh Merek terhadap Loyalitas Merek, dan 

menyelidiki tentang bagaimana Loyalitas Merek dapat memediasi sebuah 

hubungan. Data yang dikumpulkan dengan 200 responden perempuan dan 

dianalisis dengan korelasi, regresi dan uji sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan 

Perceived Quality 

Preceived Value 

Brand Trust 

Customer Satisfaction 

Service Quality 
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bahwa Citra Merek dan Kepercayaan Merek berpengaruh positif terhadap sikap 

brand extension dan ditemukan pula bahwa loyalitas merek dapat memediasi 

hubungan antara citra merek, kepercayaan merek dan pengaruh merek. hasilnya 

menurut penelitian dari Jahangir et al. (2009). Hipotesis keempat dari penelitian 

ini adalah bahwaada hubungan positif antara kepercayaan merek dan loyalitas 

merek. Analisis regresi (tabel 4.1) mengungkapkanbahwa ada hubungan yang 

signifikan antara kepercayaan merek dan loyalitas merek. Selanjutnya nilai beta 

kepercayaan merekadalah 0,204 yang berarti memiliki 20% dari efek atau varians 

dalam loyalitas merek. Temuan ini sesuai temuandari Reicheld & Schefter, (2000) 

yang menemukan bahwa kepercayaan merek merupakan elemen penting untuk 

loyalitas merek. 

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah : 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Citra Merek, 

kepercayaan Merek dan Pengaruh Merek terhadap Loyalitas Merek, 

2. Menggunakan kuisioner sebagai instrumen dari pengaruh penelitian 

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian sekarang meneliti tentang Hotel G-Suites dan NEO di Surabaya 

sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang Hewlett Packard (HP). 

2. Penelitian sekarang dilakukan di Surabaya sedangkan penelitian terdahulu 

dilakukan di Pakistan. 
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Sumber : Ayesha Anwar, Amir Gulzar, Fahid Sohail, dan Salman Naeem Akram 

(2011) 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Penelitian Terdahulu 2 

2.1.3 Karen Beatriz Haas Dormas, Jose Marcos Carvalho de Mesquita, 

Rachel Patrocinio (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran kepercayaan dan nilai yang 

dirasakan dalam hubungan dirasakan oleh jasa wisata loyalitas pelanggan, subjek 

jarang dibahas dalam literatur akademik. Tinjauan literatur berusaha untuk 

mengontekstualisasikan pariwisata dan perdagangan, kepercayaan, nilai yang 

dirasakan dan loyalitas dalam pariwisata, jasa pemasaran, hubungan pemasaran 

dan konstruksi berikut: kepercayaan, nilai dan loyalitas yang dirasakan. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan penelitian deskriptif dengan variabel kuantitatif, 

melalui survei pribadi dengan total 201 wawancara valid, melalui survei 

elektronik dengan penerapan kuesioner terstruktur dirumuskan dalam tanggapan 

skala Likert. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode 

Kuadrat Partial Least dan perangkat lunak yang digunakan adalah Cerdas PLS 2.0 

M3 dengan teknik aplikasi untuk memperkirakan serangkaian hubungan 

Brand Affect 

Brand Trust 

Brand Image 

Brand Loyalty 

Consumer Brand 

Extension Attitude 
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ketergantungan secara simultan dan saling terkait dengan Structural Equation 

Modeling. Selain itu, nilai-nilai statistik positif terhadap hubungan kepercayaan 

juga ditemukan di staf lini depan nilai perusahaan yang dirasakan dan loyalitas. 

Kepercayaan dalam kebijakan dan praktek manajemen badan pariwisata 

menunjukkan nilai statistik positif pada nilai yang dirasakan, namun dalam 

loyalitas hipotesis tidak dikonfirmasi.Hasil yang diperoleh oleh Sirdeshmukh, 

Singh dan Sabol (2002), hubungan persepsi nilai positifmempengaruhi loyalitas 

secara signifikan di sektor yang disurvei, pakaian dan maskapai. 

Persamaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah : 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepercayaan dan 

Nilai yang Dirasakan dalam Loyalitas Pelanggan 

2. Menggunakan kuisioner sebagai instrumen dari pengaruh penelitian 

Perbedaan penelitian sekarang dan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian sekarang meneliti tentang Hotel G-Suites dan NEO di Surabaya 

sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang era Internet. 

2. Penelitian sekarang dilakukan di Surabaya sedangkan penelitian terdahulu 

dilakukan di Brazil. 
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Sumber : Karen Beatriz Haas Dormas, Jose Marcos Carvalho de Mesquita, Rachel 

Patrocinio (2014) 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran Penelitian Terdahulu 3 

Perbandingan variabel bebas, variabel terikat, alat analisis, jumlah 

responden, objek penelitian, lokasi dan hasil dari dua penelitian terdahulu dan 

penelitian saat ini dijelaskan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU  

DAN PENELITIAN SAAT INI 

 
PENELITIAN Muhammad 

Rizwan, Mukhtar 

Ahmad, Misbahul 

Haq (2014) 

Ayesha Anwar, 

Amir Gulzar, Fahid 

Sohail, dan Salman 

Naeem Akram 

(2011) 

Karen Beatriz Haas 

Dormas, Jose 

Marcos Carvalho de 

Mesquita, Rachel 

Patrocinio (2014) 

 

Anggia Chris 

Indriana (2016) 

VARIABEL 

BEBAS 

Nilai yang dirasa, 

kualitas layanan, 

kepercayaan merek, 

kualitas yang 

dirasa, kepuasan 

pelanggan 

Pengaruh merek, 

kepercayaan 

merek,citra merek 

Kepercayaan, nilai, 

loyalitas 

Nilai yang 

dirasa, kualitas 

layanan, 

kepercayaan 

merek, kualitas 

yang dirasa, 

kepuasan 

pelanggan 

VARIABEL 

TERIKAT 

Loyalitas merek Loyalitas 

merek,merek sikap 

ekstensi 

 

Loyalitas 

Loyalitas merek 

TEKNIK 

ANALISIS 

Regresi linier 

berganda 

Regresi linier 

berganda 

Regresi linier 

berganda 

Regresi linier 

berganda 

JUMLAH 

RESPONDEN 

150 200 201 Berdasarkan 

formula yang 

disarankan 

olehVan 

Voorhis dan 

Morgan : 

minimum 90per 

Objek 

OBJEK 

PENELITIAN 

Masyrakat 

bahawalpur 

pakistan 

Masyarakat Pakistan Pelanggan yang 

membeli jasa 

layanan Web 

Pengguna Hotel 

G-Suites dan 

Hotel Neo di 

Surabaya 

LOKASI Pakistan Pakistan Brazil Surabaya 

HASIL - Bahwa 

Kepercayaan 

Merek adalah 

faktor yang paling 

penting pada 

Loyalitas Merek 

- Hasil regresi 

mengatakan 

bahwa ada 

hubungan yang 

signifikan positif 

antaraKepuasan 

Pelanggan dan 

Loyalitas Merek 

 

- Kualitas Layanan 

dan kepercayaan 

merek berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap Loyalitas 

Merek dan Sikap 

Konsumen Pada 

Perluasan Merek. 

- Loyalitas Merek 

memainkan 

peranan penting 

dalam 

meningkatkan  

Konsumen Pada 

Perluasan Merek. 

 

- hubungan  persepsi 

nilai 

positifmempengaru

hi 

loyalitas secara 

signifikan di sektor 

yang disurvei, 

pakaian dan 

maskapai. 

-Nilai yang 

Dirasa,Kualitas 

Layanan,Keperc

ayaanMerek,Ku

alitas yang 

Dirasa 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan pada 

Hotel G-Suites 

dan Hotel NEO. 
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2.2  Landasan Teori 

Landasan teori digunakan untuk menganalisis dan sebagai dasar dalam 

melakukan pembahasan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan 

dalam penelitian. Dimana dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang 

digunakan, variabel-variabel tersebut yaitu Nilai yang dirasa, Kualitas layanan, 

Kepercayaan merek, Kualitas yang dirasakan, dan Kepuasan Pelanggan. 

2.2.1 Nilai yang Dirasa 

Didefinisikan sebagai nilai dari produk menurut harga dalam pikiran 

pelanggan. Pelanggan tidak tahu biaya yang dikeluarkan pada produk.Pelanggan 

hanya secara internal setelah menggunakan produk dapat menganalisis melalui 

perasaan yang baik harga produk lebih dari itu layak atau tidak.Ini adalah titik 

yang membuat pelanggan bersedia membayar untuk produk atau tidak.Jadi dalam 

produsen situasi seperti atau produsen menerapkan strategi pemasaran untuk 

menciptakan nilai yang tinggi dari produk dan jasa di mata pelanggan. Pelanggan  

juga memberitahu niat pembelian pos dan perasaan pelanggan tentang nilai 

produk. Selanjutnya pelanggan kemudian membuat gambar dari produk dalam 

pikiran positif atau mungkin negatif. (Hellier et al., 2003 dalam Muhammad 

Rizwan 2014 hal 312 ) menyarankan bahwa itu adalah pengamatan pelanggan 

bahwa keuntungan yang diberikan kepada mereka yang sesuai dengan harga atau 

mereka memuaskan dari produk itu atau tidak. Ketika pelanggan membeli sebuah 

produk yang dia ingin mendapatkan nilai lebih dari biaya ini adalah tingkat 

kepuasan dan harapan pelanggan untuk produk. 
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Ada hubungan antara nilai yang dirasakan dan kepuasan yang disarankan oleh 

Cronin et al. (2000) yang dalam Muhammad Rizwan (2014:312) .Selain itu hasil 

diberitahu bahwa hubungan yang signifikan antara nilai dan kepuasan yang 

dirasakan. Nilai produk di mata pelanggan akan tinggi jika pelanggan mendapat 

kepuasan yang lebih dari produk merek tertentu. 

Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

nilai dan merek yang dirasakan kepercayaan Chaudhuri dan Holbrook (2001) 

dalam Muhammad Rizwan (2014:312).nilai produk di mata pelanggan akan 

meningkat jika kepercayaan dari pelanggan pada merek yang tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan, Mukhtar 

Ahmad, Misbahul Haq (2014) Nilai yang Dirasa memiliki 4 indikator yaitu : 

1. Pelayanan produk ini layak didapatkan 

Merasakan bahwa produk yang digunakan tersebut berkualitas dan layak 

untuk didapatkan 

2. Produk ini cukup murah 

Harga yang didapat dalam sebuah produk tersebut sangat terjangkau 

3. Produk ini sesuai dengan apa yang dibayar 

Produk yang didapatkan sesuai dengan apa yang dibayar oleh konsumen 

4. Produk ini baik dan layak untuk didapatkan 

Produk yang memiliki nilai lebih dan berkualitas terhadap harga sehingga 

memungkinkan untuk didapatkan 
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2.2.2 Kualitas Layanan 

Kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai pengamatan pelanggan 

tentang item layanan yang mencakup kualitas atmosfer fisik, mengakibatkan 

kualitas, dan dihubungkan kualitas.Selain item layanan ini juga dapat diperkirakan 

atas dasar dimensi rinci dari kualitas, kesadaran, konsistensi dan janji-janji.Selain 

ini, kualitas layanan mengandung pertukaran hubungan antara penjual dan 

pembeli.Hal ini mengakibatkan koordinasi yang luas antara penjual dan 

konsumen. 

Kualitas Layanan dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara citra pelanggan 

tentang presentasi layanan dan ataunya dia harapan untuk layanan. kualitas 

layanan adalah item penting dalam membangun kepercayaan merek dan 

didefinisikan dengan kata lain sebagai keputusan yang dihasilkan dari proses 

estimasi di mana pelanggan membedakan layanan yang disediakan untuk mereka 

dan layanan yang mereka dirasakan. Kualitas yang dirasakan oleh pelanggan dan 

tingkat kepuasan mereka antara Loyalitas Merek memiliki hubungan yang 

signifikan terhadapKualitas Layanan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan, Mukhtar 

Ahmad, Misbahul Haq (2014) Kualitas Layanan memiliki 5  indikator yaitu : 

1. Merek ini memiliki pelayanan yang unggul 

Memberikan pelayanan yang baik dan terjaga sehingga pelanggan puas 

menggunakannya 

2. Merek ini memiliki pelayanan yang sangat baik 

Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada konsumen 
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3. Selalu mendapatkan pelayanan baik ketika menggunakan merek ini 

memberikan kesan tersendiri kepada konsumen setelah menggunakan 

merek tersebut 

4. Merasa tenang ketika menggunakan merek ini 

Merasa nyaman apabila menggunakan merek tersebut karena sudah yakin 

terhadap merek 

5. Merek ini dapat menerima baik keluhan dari konsumen 

Memberikan kebebasan kritik atau saran kepada konsumen tentang 

penggunaan produk tersebut 

2.2.3 Kepercayaan Merek 

Ini adalah janji dari merek dengan pelanggan mereka untuk memenuhi 

harapan mereka. Kepercayaan Merek adalah item penting yang membantu 

pelanggan setia merek.Tanpa memiliki Kepercayaan Merek pada pelanggan, 

Pelanggan tidak akan merasakan puas dalam menggunakan produk atau 

jasa.Untuk membangun kepercayaan itu penting bagi konsumen untuk mengambil  

informasi dari produk.Perusahaan dapat membangun kepercayaan emosional jika 

mereka dapat membuktikan bahwa merek adalah hanya untuk pelanggan dan 

memenuhi harapan mereka (kepercayaan merek dan ramah untuk penggunaan 

keluarga).konsisten menunjukkan perilaku tertentu. 

Para pelanggan percaya pada fungsi merek tertentu dan kemauan untuk 

membeli merek dari kelas produk Menurut (Moormal et al 1993 dalam 

Muhammad Rizwan 2014:309).Ketidakjelasan situasi dapat mengurangi dengan 

kepercayaan melalui mana pelanggan dapat mengandalkan produk merek 
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terpercaya tertentu.Beberapa mendefinisikan "keinginan abadi untuk menjaga 

hubungan dihargai" (Moormal, Zaltman, dan Deshpande 1992 dalam Muhammad 

Rizwan 2014:309). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan, Mukhtar 

Ahmad, Misbahul Haq (2014) Kepercayaan Merek memiliki 5  indikator yaitu : 

1. Percaya terhadap merek ini 

Konsumen dapat mempercayakan kepada sebuah merek tersebut dan akan 

bersedia untuk menggunakan kembali 

2. Mengandalkan merek ini ketika membutuhkan 

Percaya dengan merek tersebut dan akan selalu menggunakannya 

3. Percaya merek ini jujur 

Memberikan kepercayaan kepada sebuah merek karena suatu kejujuran 

dari merek tersebut 

4. Merek ini memenuhi harapan 

Puas menggunakan merek tersebut dan sesuai dengan harapan konsumen 

5. Merek ini aman 

Konsumen percaya bahwa merek yang digunakan adalah suatu merek 

yang aman untuk digunakan 

2.2.4 Kualitas yang dirasakan 

Persepsi pelanggan tentang kualitas produk dan layanan yang sedang 

digunakan.Ini adalah persepsi pelanggan yang diciptakan oleh perusahaan melalui 

publicities iklan, dan media sosial lainnya berniat untuk membeli produk.Secara 

umum itu adalah perasaan pelanggan tentang kualitas produk dan fitur-fiturnya 
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yang diberikan kepada mereka kinerja dan keandalan produk tersebut. Janji-janji 

yang dibuat oleh produk merek untuk memenuhi harapan pelanggan (Zenithal, 

1988dalam  MuhammadRizwan 2014:311). Pada dasarnya ada dua fase tujuan 

kualitas dan persepsi kualitas.Menurut, Zeithaml (1988)dalam Muhammad 

Rizwan (2014:311) kualitas obyektif tidak memiliki validitas dan valuasi dari 

kualitas.Selain dari sudut pandang ini persepsi kualitas yang signifikan antara 

mereka yang juga merupakan fase kedua atau bagian dari kualitas.Valuasi 

pelanggan untuk kualitas produk dan layanan baik produk memenuhi harapan 

(Olsen, 2002dalam Muhammad Rizwan 2014:311).Ini adalah konsep relatif yang 

dapat mengubah pengalaman dan harapan bahwa merek produk rakyat.Dengan 

demikian kualitas yang dirasakan berpengaruh positif pada kepuasan merek. 

Persepsi kualitas memiliki juga berpengaruh pada kepercayaan merek yang 

disarankan oleh banyak peneliti Corritore et al., (2003)dalam Muhammad Rizwan 

(2014:312) .Melalui hasil ini umumnya datang untuk tahu bahwa ada pengaruh 

positif dari kualitas yang dirasakan pada kepercayaan merek. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan, Mukhtar 

Ahmad, Misbahul Haq (2014) Kualitas yang Dirasakan memiliki 4 indikator 

yaitu:  

1. Merek ini memiliki kualitas tinggi 

Merek yang mempunyai kualitas yang tinggi dan bagus bagi konsumen 

2. Merek ini memiliki kualitas yang sangat tinggi 

Suatu merek yang dapat membuat konsumen yakin bahwa merek tersebut 

sangat berkualitas tinggi 
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3. Merek ini konsisten 

Sebuah merek yang dapat menjaga dan konsisten terhadap kualitas yang 

didapatkan konsumen setelah menggunakan merek tersebut 

4. Merek ini memberikan fitur yang baik 

Sebuah merek untuk mendapatkan tawaran merek lain dengan fitur yang 

sangat baik. 

2.2.5 Kepuasan Pelanggan 

Hal ini dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pelanggan puas dengan 

penggunaan produk yang diberikan kepada mereka oleh perusahaan.Untuk 

mencapai tingkat perusahaan kepuasan harus harus diingat kebutuhan dan 

keinginan pelanggan dan memasok mereka produk dan layanan yang luar 

biasa.Setiap bisnis dapat melanjutkan ke tingkat atas keuntungan dengan 

mencapai kepuasan pelanggan di pasar yang kompetitif intensif.Ini adalah 

perasaan setiap konsumen pada saat pembelian dan menggunakan produk, terlepas 

bahwa produk dan jasa memenuhi harapan atau tidak. 

Awalnya pelanggan membuat harapan dan persepsi mereka tentang produk merek 

dengan cara kata positif dari mulut ke mulut dari teman-teman dan keluarga, 

menjual dan kegiatan promosi dengan menggunakan strategi pasar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizwan, Mukhtar 

Ahmad, Misbahul Haq (2014) Kepuasan Pelanggan memiliki 2  indikator yaitu : 

1. Puas telah menggunakan merek ini 

Konsumen merasa puas menggunakan jasa yang mereka gunakandengan 

pengalaman yang baik 
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2. Puas telah memutuskan untuk menggunakan merek ini 

Konsumen merasa puas setelah memutuskan untuk menggunakan jasa 

tersebut 

2.2.6 Hubungan antar variabel 

Masing-masing variabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki 

hubungan atau keterikatan. Nilai yang dirasakan,kualitas layanan, kepercayaan 

merek, kualitas yang dirasakan, kepuasan pelanggan, dengan loyalitas merek. 

Hubungan antar variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.2.6.1 Hubungan Nilai yang Dirasa terhadap Kepuasan Pelanggan 

Nilai yang Dirasa merupakan hasil dari pengalaman pelanggan setelah 

menggunakan jasa tersebut.Keterikatan Nilai yang Dirasa merupakan salah satu 

dimensi Kepuasan Pelanggan yang dapat membuat konsumen nyaman 

menggunakan merek tersebut.HubunganNilai yang Dirasa terhadap Kepuasan 

Pelanggan merupakan kunci pembuka untuk masuk kedalam elemen lainnya. 

Penelitian dari   Chaudhuri and Holbrook (2001) di Pakistan dalam Muhammad 

Rizwan (2014:312), Ada hubungan berpengaruh antara nilai yang dirasakan 

terhadap Kepuasan Pelanggan. 

2.2.6.2 Hubungan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

Kualitas layanan dapat mempengaruhi Kepuasan Pelanggan, kualitas layanan 

merupakan faktor utama bagi pelanggan. Pelanggan akan memberikan penilaian 

terhadap apa yang telah didapatkan pada saat menggunakan jasa tersebut. Kualitas 

layanan merupakan komponen penting terhadap suatu produk untuk menentukan 

keuntungan perusahaan.Penelitian praktis juga jelas hubungan antara kualitas 
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layanan, kepercayaan merekdan kepuasan pelanggan terhadap merek. Kualitas 

layanan sangat berpengaruh dengan loyalitas merek dikarenakan dapat 

menentukan keuntungan perusahaan. Penelitian dari (Kanyaman dan Arasli 2007) 

di Pakistan dalam Muhammad Rizwan (2014:310), beberapa peneliti 

menunjukkan bahwa ada pengaruh besar pada loyalitas merek yang tidak terwujud 

tetapi memberikan respon. 

2.2.6.3 Hubungan Kepercayaan Merek terhadap Kepuasan Pelanggan 

Kepercayaan merek merupakan suatu hal yang penting dan harus didapatkan dari 

setiap merek.Karena tidak semua merek dapat menarik dan menjadi kepercayaan 

pelanggan/konsumen.Kepercayaan merek merupakan hasil masa lalu dan interaksi 

sebelumnya. Kepercayaan merek memiliki hubungan erat dan positif terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada suatu produk, karena konsumen akan menilai merek 

tersebut dari pengalaman menggunakannya. Peran kepercayaan merek dalam 

Kepuasan Pelanggan tergantung dari tingkat kepuasan yang dicapai oleh suatu 

merek.Penelitian dari Muhammad Rizwan di Pakistan (2014:318), bahwaada 

hubungan positif antara kepercayaan merek dan loyalitas merek.Menurut 

penelitianyang diteliti, ada hubungan positif yang signifikan antara Kepercayaan 

Merek dan Kepuasan Pelanggan. Selain itu kepercayaan merek memiliki efek 

positifpada Kepuasan Pelanggan dengan (β = 0,510) dan (p <0,01). Ini merupakan 

Kepercayaan Merek berkontribusi 51%untuk Kepuasan Pelanggan. Jadi, analisis 

regresi ini menunjukkan bahwa kepercayaan merek memiliki dampak positif pada 

Kepuasan Pelanggan.  
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2.2.7.4   Hubungan Kualitas Yang Dirasakan Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Kualitas yang dirasakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Kepuasan 

Pelanggan kepada pelanggan.Kualitas yang dirasakan juga mempunyai nilai lebih 

bagi pelanggan yang telah menggunakan jasa tersebut. Apabila suatu merek sudah 

dikenal oleh konsumen akan mempengaruhi kualitas yang dirasakan, konsumen 

menggunakan kualitas yang dirasa sebagai bentuk bahwa mereka telah puas 

menggunakan jasa/produk tersebut. Penelitian dari Corritore et al,. (2003) di 

Pakistan dalam Muhammad Rizwan (2014:312), Kualitas yang Dirasakan 

berpengaruh  positif terhadap Kepuasan Pelanggan. Penelitian dari Muhammad 

Rizwan di Pakistan (2014:318), bahwa ada hubungan yang signifikan positif 

antara Kualitas yang Dirasadan Kepuasan Pelanggan dengan (β = 0,132) dan (p 

<0,05). Ini berarti pelanggan yangpuas membantu lebih dari 13% dalam 

membangun Kepuasan Pelanggan. Atas dasar hasil ini kita biasmengatakan bahwa 

ada hubungan antara Kualitas yang Dirasakan  dan Kepuasan Pelanggan  

yangsignifikan dan positif dari analisis regresi. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang ditelah dibahas dan diuraikan diatas, maka 

penelitian ini meneliti tentang pengaruh Loyalitas Merek Hotel di 

Surabaya.Dimensi-dimensi Loyalitas Merek tersebut dapat tertuang dalam 

kerangka pemikiran yang sesuai pada gambar 2.3. 
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Gambar 2.4 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

 

2.4Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang ada di mana 

kebenarannya masih perlu dikaji dan melalui data yang terkumpul. Berdasarkan 

permasalahan yang ada maka hipotesis penelitian sebagai berikut: 
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H1a =  Nilai yang Dirasa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada pengguna Hotel G-Suites di Surabaya 

H1b = Kualitas Layanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada pengguna Hotel G-Suites di Surabaya 

H1c = Kepercayaan Merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada pengguna Hotel G-Suites di Surabaya 

H1d =   Kualitas yang Dirasa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada pengguna Hotel G-Suites di Surabaya 

H1e =   Nilai yang Dirasa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan pelanggan pada pengguna Hotel NEO di Surabaya 

H1f   =   Kualitas Layanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada pengguna Hotel NEO di Surabaya 

H1g =  Kepercayaan Merek secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelangan pada pengguna Hotel NEO di Surabaya 

H1h =   Kualitas yang Dirasa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan pada pengguna Hotel NEO di Surabaya  

H2a =  Nilai yang Dirasa, Kualitas Layanan, Kepercayaan Merek, Kualitas 

yang Dira, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada pengguna jasa Hotel G-Suites di Surabaya 
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H2b =   Nilai yang Dirasa, Kualitas Layanan, Kepercayaan Merek, Kualitas 

yang Dirasa, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada pengguna jasa Hotel NEO di Surabaya. 

H3 =    Terdapat perbedaan secara signifikan antara Kepuasan Pelanggan pada 

pengguna jasa Hotel G-Suites dengan Kepuasan Pelanggan pada 

pengguna jasa Hotel NEO di Surabaya. 

 


