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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang menyerupai penelitian ini pernah dilakukan oleh 

banyak peneliti, khususnya mengenai pengaruh kepercayaan, kepuasan, dan 

komitmen terhadap loyalitas pelanggan Go-Jek di Surabaya. Dari banyaknya 

penelitian tersebut, penelitian ini memilih empat buah penelitian terdahulu sebagai 

bahan rujukan dan perbandingan. 

 
1. La Ode Almana, La Utu, Mustakim, Asraf, La Halisu (Almana et al., 2018) 

Penelitian  yang menyerupai penelitian ini telah dilakukan oleh Almana et al. 

(2018) dengan judul “Effects Of Satisfaction, Trust And Commitment On 

Customer Loyalty”. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Kendari, Sulawesi 

Tenggara, di Indonesia. Penelitian Almana et al. (2018) adalah penelitian berjenis 

kuantitatif dengan sumber data kuesioner yang disebarkan kepada sebanyak 102 

orang responden yang berasal dari pelanggan PT. MDPU yang masih aktif 

berinteraksi dengan perusahaan. Teknik analisa data yang dipergunakan untuk 

pembuktian hipotesis adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan 

program SPSS.  

Hasil penelitian Almana et al. (2018) memperlihatkan bahwa secara 

parsial masing-masing variabel bebas penelitian, yaitu kepuasan, kepercayaan dan 

komitmen berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Secara bersama-
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sama, kepuasan, kepercayaan dan komitmen berkontribusi sebesar 86,7% terhadap 

loyalitas pelanggan perusahaan. 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PENELITIAN ALMANA ET AL. (2018) 

 
Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian Almana et al. 

(2018), antara lain :  

a. Sama-sama menggunakan variabel yang serupa; variabel bebas yaitu 

kepuasan, kepercayaan dan komitmen, dan variabel terikat yaitu loyalitas 

pelanggan. 

b. Sama-sama menggunakan teknik kuantitatif dengan kuesioner sebagai sumber data. 

c. Sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode 

untuk pembuktian hipotesis. 

Sementara itu, perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian 

Almana et al. (2018), antara lain :  

a. Penelitian saat ini meneliti pelanggan transportasi online Go-Jek sedangkan 

penelitian Almana et al. (2018) meneliti pelanggan PT. MDPU. 

b. Penelitian saat ini menyertakan variabel Pengalaman Pelanggan tetapi variabel 

ini tidak disertakan pada penelitian Almana et al. (2018). 
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c. Penelitian saat ini dilakukan di kota Surabaya, Jawa Timur sedangkan 

penelitian Almana et al. (2018) dilakukan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. 

 
2. Putu Eny Guna Pramita (Putu, 2019) 

Penelitian  yang menyerupai penelitian ini telah dilakukan oleh Putu (2019) 

dengan judul “Effect Of Experience In Building Satisfaction, Trust And Loyalty”. 

Penelitian tersebut dilakukan di wilayah Denpasar, Bali, di Indonesia. Penelitian 

Putu (2019) adalah penelitian berjenis kuantitatif dengan sumber data kuesioner 

yang disebarkan kepada sebanyak 100 orang responden yang berasal dari pasien 

yang masih dirawat di RSIA Puri Bunda. Teknik analisa data yang dipergunakan 

untuk pembuktian hipotesis adalah teknik analisis jalur dengan program PLS.  

Hasil penelitian Putu (2019) memperlihatkan bahwa secara bersama-

sama ketiga variabel bebas dalam penelitian yaitu pengalaman, kepuasan dan 

kepercayaan pelanggan mampu memprediksi sebesar 84,7% dari loyalitas 

pelanggan. Secara parsial, pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kepuasan, 

kepercayaan maupun loyalitas pelanggan. Kepuasan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan, dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian Putu (2019), 

antara lain :  

a. Sama-sama menggunakan variabel bebas yang serupa, yaitu pengalaman, 

kepuasan, dan kepercayaan pelanggan, dan variabel terikat yaitu loyalitas 

pelanggan. 
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b. Sama-sama menggunakan teknik kuantitatif dengan kuesioner sebagai sumber 

data. 

Sementara itu, perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian 

Putu (2019), antara lain :  

a. Penelitian saat ini meneliti pelanggan transportasi online Go-Jek sedangkan 

penelitian Putu (2019) meneliti pelanggan Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri 

Bunda. 

b. Penelitian saat ini dilakukan di kota Surabaya, Jawa Timur sedangkan 

penelitian Putu (2019) dilakukan di kota Denpasar Bali. 

c. Pada penelitian ini menggunakan variabel komitmen pelanggan tetapi tidak 

digunakan pada penelitian Putu (2019). 

d. Penelitian Putu (2019) menggunakan analisa jalur dengan program PLS 

sementara pada penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda 

dengan program SPSS. 
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Gambar 2.2 
KERANGKA PENELITIAN PUTU (2019) 
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3. Titin Lestariningsih, Ernani Hadiyati, Rini Astuti (Lestariningsih et al., 2018) 

Penelitian  yang menyerupai penelitian ini telah dilakukan oleh Lestariningsih et 

al. (2018) dengan judul “Study of Service Quality and Patient Satisfaction to Trust 

And Loyalty in Public Hospital, Indonesia”. Penelitian tersebut dilakukan di 

wilayah Batu, Malang Jawa Timur di Indonesia. Penelitian Lestariningsih et al. 

(2018) adalah penelitian berjenis kuantitatif dengan sumber data kuesioner yang 

disebarkan kepada sebanyak 100 orang responden yang berasal dari pasien yang 

pernah dilayani di Rumah Sakit Umum di kota Batu, Malang. Teknik analisa data 

yang dipergunakan untuk pembuktian hipotesis adalah teknik analisis jalur dengan 

program PLS.  

Hasil penelitian Lestariningsih et al. (2018) memperlihatkan bahwa 

secara bersama-sama ketiga variabel bebas dalam penelitian yaitu kualitas 

layanan, kepuasan pelanggan dan kepercayaan mampu memprediksi sebesar 

66,2% dari loyalitas pelanggan. Secara parsial, kualitas layanan berpengaruh  

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan maupun kualitas 

layanan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan. Kepuasan pelanggan 

maupun kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Kualitas pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian Lestariningsih 

et al. (2018), antara lain :  

a. Sama-sama menggunakan variabel bebas yang serupa, yaitu kepuasan 

pelanggan, dan kepercayaan pelanggan, dan variabel terikat yaitu loyalitas 

pelanggan. 
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b. Sama-sama menggunakan teknik kuantitatif dengan kuesioner sebagai sumber 

data. 

Sementara itu, perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian 

Lestariningsih et al. (2018), antara lain :  

a. Penelitian saat ini meneliti pelanggan transportasi online Go-Jek sedangkan 

penelitian Lestariningsih et al. (2018) meneliti pelanggan Rumah Sakit Umum 

yang menggunakan BPJS. 

b. Penelitian saat ini dilakukan di kota Surabaya, Jawa Timur sedangkan 

penelitian Lestariningsih et al. (2018) dilakukan di kota Batu, Malang. 

c. Penelitian Lestariningsih et al. (2018) menggunakan kualitas pelayanan yang 

tidak digunakan pada penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan variabel 

komitmen pelanggan serta pengalaman pelanggan tetapi tidak digunakan pada 

penelitian Lestariningsih et al. (2018). 

d. Penelitian Lestariningsih et al. (2018) menggunakan analisa jalur dengan 

program PLS sementara pada penelitian ini menggunakan analisa regresi linier 

berganda dengan program SPSS. 
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Gambar 2.3 

KERANGKA PENELITIAN LESTARININGSIH ET AL. (2018) 
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4. Bricci, L., Fragata, A., dan Antunes, J., (Bricci et al., 2015) 

Penelitian  yang menyerupai penelitian ini telah dilakukan oleh Bricci et al. 

(2015) dengan judul “The Effects of Trust, Commitment and Satisfaction on 

Customer Loyalty in the Distribution Sector”. Penelitian Bricci et al. (2015) 

adalah penelitian berjenis kuantitatif dengan sumber data kuesioner yang 

disebarkan kepada sebanyak 100 orang responden yang berasal dari pelanggan 

perusahaan kebersihan dan kesehatan di Portugal. Teknik analisa data yang 

dipergunakan untuk pembuktian hipotesis adalah teknik analisis jalur dengan 

program AMOS.  

 
 

Komitmen 
Pelanggan 

Kepercayaan 
Pelanggan 

Kepuasan 
Pelanggan 

Loyalitas  
Pelanggan 

 

Gambar 2.4 
KERANGKA PENELITIAN BRICCI ET AL. (2015) 

 
Hasil penelitian Bricci et al. (2015) memperlihatkan bahwa secara 

parsial, kepercayaan berpengaruh  signifikan terhadap komitmen pelanggan 

maupun kepuasan pelanggan. Komitmen pelanggan dan kepuasan pelanggan  

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian Bricci et al. 

(2015), antara lain :  
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a. Sama-sama menggunakan variabel bebas yang serupa, yaitu kepercayaan, 

komitmen pelanggan, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan pelanggan, dan 

variabel terikat yaitu loyalitas pelanggan. 

b. Sama-sama menggunakan teknik kuantitatif dengan kuesioner sebagai sumber 

data. 

Sementara itu, perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian 

Bricci et al. (2015), antara lain :  

a. Penelitian saat ini meneliti pelanggan transportasi online Go-Jek sedangkan 

penelitian Bricci et al. (2015) meneliti pelanggan perusahaan kebersihan dan 

kesehatan. 

b. Penelitian saat ini dilakukan di Indonesia sedangkan penelitian Bricci et al. 

(2015) dilakukan di Portugal. 

c. Penelitian Bricci et al. (2015) menggunakan analisa jalur dengan program 

AMOS sementara pada penelitian ini menggunakan analisa regresi linier 

berganda dengan program SPSS. 

d. Penelitian Bricci et al. (2015) tidak menempatkan pengaruh kepercayaan 

secara langsung terhadap loyalitas, sementara pada penelitian ini kepercayaan 

diposisikan memberikan pengaruh secara langsung terhadap loyalitas 

pelanggan. 

 
Berikut ini dipaparkan mengenai perbandingan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang yang disajikan dalam Tabel 2.1: 
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Tabel 2.1 
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG 

 

Aitem 
Peneliti 

Almana et al. (2018) Putu (2019) 
Lestariningsih et al. 

(2018) 
Bricci et al. (2015) Rizwanda (2019) 

Judul 

Effects Of Satisfaction, 
Trust And Commitment On 
Customer Loyalty 

Effect Of Experience In 
Building Satisfaction, Trust 
And Loyalty 

Study of Service Quality 
and Patient Satisfaction to 
Trust And Loyalty in 
Public Hospital, Indo-
nesia 

The Effects of Trust, 
Commitment and 
Satisfaction on Customer 
Loyalty in the Distribution 
Sector 

Pengaruh Kepercayaan, 
Kepuasan dan Komitmen 
Terhadap Loyalitas pela-
nggan Go-Jek di Surabaya 

Variabel 
Bebas 

Kepuasan pelanggan 
Kepercayaan pelanggan  
Komitmen pelanggan 

Pengalaman pelanggan 
Kepuasan pelanggan 
Kepercayaan pelanggan 

Kualitas Pelayanan 
Kepuasan Pelanggan 
Kepercayaan 

Kepuasan pelanggan 
Kepercayaan pelanggan  
Komitmen pelanggan 

Pengalaman Pelanggan 
Kepuasan Pelanggan 
Kepercayaan Pelanggan  
Komitmen Pelanggan  

Variabel 
Terikat 

Loyalitas pelanggan Loyalitas pelanggan Loyalitas pelanggan Loyalitas pelanggan Loyalitas pelanggan 

Teknik 
Analisis 

Kuantitatif  Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif  

Alat 
Analisis 

Regresi Linier Berganda Analisa Jalur Analisa Jalur Analisa Jalur Regresi Linier Berganda 

Lokasi 
Kendari, Sulawesi 
Tenggara 

Denpasar, Bali. Batu, Malang Portugal Surabaya 

Populasi 

Pelanggan PT. MDPU 
yang masih aktif 
berinteraksi dengan 
perusahaan 

Pasien yang masih dirawat 
di RSIA Puri Bunda 

pasien yang pernah 
dilayani di Rumah Sakit 
Umum menggunakan 
BPJS 

pelanggan perusahaan 
kebersihan dan kesehatan di 
Portugal  

Seluruh pelanggan 
transportasi online Go-Jek di 
Surabaya  

Sampel dan 
teknik 
Teknik 

Sampling 

102 orang, purposive 
sampling 

100 orang, purposive 
sampling 

100 orang, purposive 
sampling 

100 orang, purposive 
sampling 

110 orang, purposive 
sampling 
 

Hasil 

Kepuasan, kepercayaan dan 
komitmen berpengaruh sig-
nifikan terhadap Loyalitas 

Pengalaman berpengaruh 
signifikan terhadap kepu-
asan, kepercayaan maupun 

Kualitas pelayanan berpe-
ngaruh  signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan. 

Kepercayaan berpengaruh  
signifikan terhadap ko-
mitmen pelanggan mau-pun 

Pengalaman Pelanggan, 
Kepuasan Pelanggan, dan 
Kepercayaan bersama-sama 
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Aitem 
Peneliti 

Almana et al. (2018) Putu (2019) 
Lestariningsih et al. 

(2018) 
Bricci et al. (2015) Rizwanda (2019) 

Pelanggan.  loyalitas pelanggan. Kepu-
asan berpengaruh signi-
fikan terhadap loyalitas 
pelanggan, dan keper-
cayaan berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan. 

Kepuasan pelanggan mau 
pun kualitas layanan 
berpengaruh signifikan ter-
hadap kepercayaan. Ke-
puasan pelanggan maupun 
kepercayaan berpengaruh 
signifikan terhadap loya-
litas pelanggan. Kualitas 
pelayanan berpengaruh 
tidak signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan 

kepuasan pelanggan. 
Komitmen pelanggan dan 
kepuasan pelanggan  ber-
pengaruh signifikan ter-
hadap loyalitas pelanggan 

maupun secara parsial ber-
pengaruh terhadap Loyalitas 
Pelanggan. 

Sumber : Almana et al. (2018), Putu (2019), Lestariningsih et al. (2018), Bricci et al. (2015), diolah 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengalaman Pelanggan 

Pengalaman terjadi ketika konsumen mencari produk, berbelanja dan menerima 

layanan atau sebagaimana ketika pelanggan menerima menggunakan jasa (Brakus, 

2009 dalam Putu, 2019:77). Pengalaman pelanggan didefinisikan oleh Meyer and 

Schwager (2007, dalam Silvana 2014:2) sebagai suatu respon personal atau 

subyektif dari konsumen kepada suatu kontak langsung atau tidak langsung 

dengan perusahaan atau produknya. Dengan kata lain, pengalaman pelanggan 

akan memiliki perbedaan hasil sejalan dengan perbedaan individual. Pelanggan 

akan melakukan evaluasi dan hasilnya tergantung kepada perbandingan antara 

harapan pelanggan dan stimulus yang datang dari interaksi antara perusahaan dan 

penawarannya di saat kontak yang berbeda-beda (Lasalle and Britton, 2003 dalam 

Gentile et al (2007:397). Semakin baik pengalaman yang didapatkan oleh 

pelanggan, maka pelanggan akan semakin merasakan pengalaman tersebut 

membuatnya senang dan otomatis mendorong pelanggan menjadi setia kepada 

produk atau perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan pengalaman pelanggan 

akan menyebabkan meningkatnya loyalitas pelanggan. 

Pengalaman dapat diukur dengan menggunakan beberapa pengukuran 

yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Putu (2019:77) pengalaman pelanggan diukur dengan indikator yang 

digunakan pada penelitian Brakus et al. (2009) dan Sahin et al. (2011) yaitu : 1) 

suatu kesan menarik; 2) pengalaman menyenangkan; 3) membantu penyelesaian 

masalah, 4) tindakan yang benar dan 5) meningkatkan perasaan senang. 
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2.2.2 Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan adalah suatu bagian yang berhubungan dengan pembentukan nilai 

pelanggan. Penciptaan kepuasan konsumen atau pelanggan memberikan beberapa 

keuntungan kepada perusahaan, seperti hubungan yang harmonis antara 

perusahaan dan pelanggannya, menyediakan dasar yang tepat pada penciptaan 

loyalitas pelanggan sebagaimana juga membentuk suatu rekomendasi dari mulut 

ke mulut bagi perusahaan, sehingga pelanggan tertarik untuk membeli atau 

menggunakan jasa perusahaan (Almana et al. 2018:269).  

Kepuasan adalah suatu perasaan atas kesenangan atau kekecewaan 

yang disebabkan perbandingan antara kinerja dari produk dengan harapan 

pelanggan. Jika kinerja produk lebih rendah daripada yang diharapkan maka 

pelanggan akan kecewa (Kotler and Keller, 2009 dalam Putu, 2019:78). 

Diterangkan lebih jauh bahwa kepuasan pelanggan dapat diterangkan sebagai 

suatu proses interaktif yang menggambarkan pengukuran kualitas oleh pelanggan 

terhadap pengalaman jasa yang diterimanya (Putu, 2009:78). Menurut Lee et al., 

2000 dalam Alamana, 2019:269) kepuasan diciptakan jika kualitas dari produk 

atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan oleh perusahaan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingginya kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh tingkat 

kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. 

Kepuasan dapat diukur dengan berbagai indikator yang telah 

dirumuskan oleh beberapa peneliti yang berbeda. Pada penelitian ini, kepuasan 

pelanggan diukur dengan indikator yang digunakan pada penelitian Lestariningsih 
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et al. (2018:2), yaitu didapatnya pengalaman baik, pelayanan memuaskan, 

pelayanan sesuai biaya, dan pelayanan melampaui harapan konsumen. 

 
2.2.3 Kepercayaan Pelanggan 

Dalam pemasaran, memelihara kepercayaan dapat dikenali dengan pengembangan 

dan pemeliharaan hubungan antara pihak yang berperan dalam proses pertukaran, 

biasanya dalam hal hubungan pembeli-penjual dengan niat mengadakan 

pertukaran barang atau jasa (Nguyen et al., 2013 dalam Putu, 2019:78).  

Menurut Paris dan Holloway (2010 dalam Putu, 2019:78) menyatakan 

bahwa kepercayaan timbul pada pihak pelanggan terhadap kehandalan dan 

integritas pihak perusahaan. Kepercayaan adalah elemen mendasar pada 

keberhasilan hubungan beberapa pihak. Tanpa kepercayaan, suatu hubungan tidak 

akan berjalan dalam jangka panjang. Morgan and Hunt (1994 dalam 

Lestariningsih et al., 2018:2) pelanggan akan mengalami kepercayaan ketika 

menemukan kenyamanan, dapat dipercaya dan berintegritas dengan mitranya. 

Kepercayaan dapat diukur dengan indikator yang digunakan pada 

penelitian Paris dan Holloway (2010 dalam Putu, 2019:78) yaitu dapat dipercaya, 

benar, dan integritas tinggi. 

 
2.2.4 Komitmen Pelanggan 

Herscovitch and Meyer (2002 dalam Bricci et al., 2015:3) mendefinisikan 

komitmen sebagai suatu dorongan yang mengaitkan seorang individu kepada 

suatu tindakan yang relevan kepada suatu target atau lebih. Sementara itu, Dweyer 

et al., 2007 dalam Almana et al., 2018:270) menyatakan bahwa komitmen adalah 
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suatu janji yang diekspresikan secara eksplisit maupun implisit dan berkelanjutan 

dengan mitranya. Komitmen merupakan suatu kecenderungan untuk bertahan dari 

perubahan sebagai kunci mencapai loyalitas. Komitmen didefinisikan sebagai 

suatu hubungan antara sikap dan bukti fisik, proses dan pekerja yang berkaitan 

dengan kualitas yang disyaratkan untuk penciptaan niat pembelian ulang dan 

loyalitas pelanggan. Komitmen adalah hasrat untuk memelihara hubungan jangka 

panjang. Komitmen adalah elemen sikap sebagai suatu upaya untuk memelihara 

dan menciptakan hubungan jangka panjang antara kedua pihak sehingga dapat 

menciptakan hubungan yang berarti (Despande, 2003 dalam Almana et al., 

2018:270).  Komitmen tidak timbul bilamana salah satu pihak atau kedua pihak 

menganggap bahwa hubungan yang ada tidak ada gunanya.  

Komitmen pelanggan merupakan konstruk yang dikembangkan dari 

berbagai dimensi (Lee et al., 2007:162). Dimensi-dimensi yang dapat digunakan 

untuk membentuk komitmen pelanggan pada penelitian ini yaitu komitmen 

melanjutkan dan komitmen afektif. Pertama, komitmen melanjutkan (continuance 

commitment) merupakan ikatan psikologis kepada organisasi yang berkaitan 

dengan biaya yang dikeluarkan bilamana meninggalkan hubungan dengan 

perusahaan. Komitmen melanjutkan diukur dengan indikator : kelebihan 

penawaran dibandingkan perusahaan sejenis, kelebihan layanan melampaui 

perusahaan lain, keunggulan suasana melebihi perusahaan lain, dan citra merek 

melebihi perusahaan lain. 

Kedua, Komitmen Afektif, menggambarkan keterikatan emosional 

kepada pengenalan dengan keterlibatan dalam organisasi (Meyer and Smith, 2000 
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dalam Lee et al., 2007:162).  Komitmen afektif diukur dengan indikator :  secara 

emosional terikat dengan perusahaan, perusahaan memiliki arti pribadi, dan 

perasaan kuat dalam mengenali perusahaan. 

 
2.2.5 Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan adalah harta bersaing dan sebagai dasar untuk meningkatkan 

harga. Pertumbuhan lambat dan kompetisi yang meningkat menekankan 

kebutuhan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada (Marzo-Navarro et 

al., 2014 dalam Putu, 2019:78). Loyalitas adalah tujuan utama dari hubungan 

pemasaran dan kadang-kadang merumuskan konsep hubungan pemasaran. 

Loyalitas pemasaran tergantung pada tim kerja, karyawan dan suplayer yang setia 

membangun suatu perusahaan dan melancarkan keberhasilan. Loyalitas pelanggan 

dapat mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas karena merekrut 

konsumen baru lima kali lebih mahal dari pada mempertahankan konsumen yang 

sudah ada (Bricci et al., 2015:3). 

Menurut Oliver (2007 dalam Almana et al., 2018:270) loyalitas 

pelanggan adalah komitmen mendalam dari pelanggan untuk berlangganan 

kembali atau membeli kembali produk/jasa secara konsisten di masa mendatang. 

Mowen and Minor (2008, dalam dalam Almana et al., 2018:270) mendefinisikan 

loyalitas pelanggan sebagai suatu kondisi dimana pelanggan memiliki suatu sikap 

positif terhadap suatu obyek, memiliki kesetiaan kepada obyek, dan berniat untuk 

melanjutkan pembelian di masa mendatang. Griffin (2002 dalam Almana et al., 

2018:270) loyalitas pelanggan adalah pembelian yang tidak acak yang dinyatakan 

dalam waktu tertentu dengan membuat suatu rangkaian pengambilan keputusan. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka pengukuran dari 

loyalitas konsumen dilakukan dengan menggunakan indikator pada penelitian 

Putu (2019:78) yaitu : tetap menggunakan jasa, mengatakan hal positif, dan 

menyarankan jasa kepada teman. 

 
2.2.6 Hubungan antar Variabel 

1. Pengaruh Pengalaman Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pengalaman pelanggan didefinisikan oleh Meyer and Schwager (2007, dalam 

Silvana 2014:2) sebagai suatu respon personal atau subyektif dari konsumen 

kepada suatu kontak langsung atau tidak langsung dengan perusahaan atau 

produknya. Pengalaman yang didapat dari perusahaan atau produknya pada setiap 

orang berbeda-beda dan hal tersebut berdampak kepada loyalitas pelanggan 

terhadap produk atau perusahaan bersangkutan. Pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Putu (2019), ditemukan bahwa pengalaman pelanggan 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Semakin baik 

pengalaman  yang didapat oleh pelanggan, maka loyalitas pelanggan akan turut 

meningkat.  

 
2. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah suatu perasaan atas kesenangan atau kekecewaan 

yang disebabkan perbandingan antara kinerja dari produk dengan harapan 

pelanggan. Jika kinerja produk lebih rendah daripada yang diharapkan makan 

konsumen akan kecewa (Kotler and Keller, 2009 dalam Putu, 2019:78). Kepuasan 

yang tercapai dengan baik akan menyebabkan pelanggan membutuhkan 
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pengalaman yang sama di kemudian hari atau dengan kata lain hal tersebut 

kepuasan pelanggan mendorong munculnya loyalitas pelanggan. Hasil ini sejalan 

dengan hasil penelitian Almana et al. (2018), Putu (2019), Lestariningsih et al. 

(2018), Bricci et al. (2015) yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan kata lain, peningkatan 

kepuasan akan menyebabkan perubahan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

 
3. Pengaruh Kepercayaan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Kepercayaan yang timbul pada pihak pelanggan terhadap kehandalan dan 

integritas pihak perusahaan. Kepercayaan adalah elemen mendasar pada 

keberhasilan hubungan beberapa pihak. Tanpa kepercayaan, suatu hubungan tidak 

akan berjalan dalam jangka panjang. Semakin tinggi kepercayaan pelanggan akan 

menyebabkan keinginan pelanggan semakin tinggi menjalin hubungan dengan 

perusahaan. Keinginan berhubungan dengan perusahaan dalam jangka panjang 

juga menggambarkan loyalitas pelanggan yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Almana et al. (2018), Putu (2019), Lestariningsih 

et al. (2018), Bricci et al. (2015) mendapatkan temuan bahwa kepercayaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan kata 

lain, peningkatan pada kepercayaan pelanggan secara otomatis akan turut 

mendorong loyalitas pelanggan. 

  
4. Pengaruh Komitmen Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

Komitmen adalah suatu janji yang diekspresikan secara eksplisit maupun implisit 

dan berkelanjutan dengan mitranya. Komitmen merupakan suatu kecenderungan 
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untuk bertahan dari perubahan sebagai kunci mencapai loyalitas (Dweyer et al., 

2007 dalam Almana et al., 2018:270). Komitmen yang tinggi akan 

memperlihatkan kecenderungan sikap dan tindakan yang menggambarkan 

keinginan pelanggan untuk tetap berhubungan dengan perusahaan sehingga 

otomatis keinginan tersebut mendorong pelanggan menjadi pelanggan yang loyal. 

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Almana et al. 

(2018), maupun  Bricci et al. (2015) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen 

pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dengan kata lain, 

peningkatan pada komitmen pelanggan akan menyebabkan perubahan signifikan 

pada loyalitas pelanggan. 

 
2.3 Kerangka Pemikiran 

KEPUASAN 
PELANGGAN 

KOMITMEN 
PELANGGAN 

KEPERCAYAAN 
PELANGGAN 

LOYALITAS 
PELANGGAN  

PENGALAMAN
PELANGGAN 

 
Sumber: diolah 

Gambar 2.5 
KERANGKA PEMIKIRAN 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran Gambar 2.5, maka Hipotesis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Pengalaman Pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas 

pelanggan Go-Jek di Surabaya. 

H2 : Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Go-Jek di Surabaya. 

H3 :  Kepercayaan Pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Go-Jek di Surabaya. 

H4 : Komitmen Pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Go-Jek di Surabaya. 

 


