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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian menggunakan beberapa rujukan penelitian terdahulu sebagai 

acuan, diantaranya adalah sebagai berikut :    

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh: Fajria, dkk. (2013) dalam 

Jurnal Ilmu Admintrasi Bisnis volume 2, No. 3. Judul Penelitian: “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Nilai Pelanggan Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan 

Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Gracia Skin Clinic Semarang”. 

Metode: tipe penelitian eksplanatory research, dan Analisis Regresi. Berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang erat antara faktor 

kualitas pelayanan, nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas.  Dengan 

kualitas pelayanan yang baik serta adanya nilai pelanggan yang dirasakan oleh 

konsumen berakibat kepada timbulnya suatu kepuasan dari diri konsumen, yang 

kemudian kepuasan pelanggan tersebut akan berdampak kepada loyalitas dari 

konsumen.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Store Atmosphere Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada Resto Sobbers Bandung”. Metode: Regresi Linear Sederhana. 

Kesimpulan: Dari analisis dan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa Dari 

hasil penelitian sebelumnya mengenai Store athmospheredan kualitas pelayanan 

terhadaployalitas pelanggan pada Resto Sobbers Bandung, maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
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1. Store athmosphere pada Resto Sobbers Bandung dinilai baik, dengan indikator 

yang dinilai paling tinggi adalah layout point of interest display, diikuti 

indikator eksterior, indikator general interior dan indikator yang paling tidak 

baik adalah indikator room layout . 

2. Kualitas pelayanan pada Resto Sobbers Bandung dinilai baik, dengan 

indikator yang paling baik adalah assurance ,diikuti reliability, tangibles, 

empaty dan yang paling tidak baik yaitu indikator responsiveness. 

3. Loyalitas pelanggan pada Resto Sobbers Bandung dinilai cukup baik. 

Indikator yang paling dinilai cukup baik adalah melakukan pembelian secara 

teratur, diikuti indikator melakukan pembelian antar lini produk, indikator 

merekomendasikan kepada orang lain dengan kategori kurang baik, dan 

penilaian terendah adalah indikator kekebalan  terhadap tarikan  pesaing. 

4. Pengaruh Store athmosphere dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Resto Sobbers Bandung berpengaruh signifikan. 

5. Secara parsial variabel yang memberikan pengaruh paling signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan adalah kualitas pelayanan, sedangkan variabel Store 

athmosphere memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Variabel lain yang tidak diteliti yang mungkin dapat berpengaruh 

terhadap loyalitas diantaranya relationship marketing, customer relationship 

dan juga kualitas produk.  
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Tabel 2.1 

Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

 

No Tinjauan 

Penelitian terdahulu 

Sekarang Eka Safitri Nur 

Fajria, dkk 
Citra Dewi.R 

1 Tahun 2013 2013 2014 

2 Tempat Semarang Bandung Gresik 

3 Obyek Konsumen Gracia 

Skin Clinic 

Konsumen 

Resto Sobbers 

Konsumen Warung 

Apung Rahmawati 

4   X1=Kualitas 

Layanan 

X1=Store 

Atmosphere 

X1=Atmosphere 

X2=Nilai 

Pelanggan 

X2=Kualitas 

Pelayanan 

X2=Kualitas 

Pelayanan 

Y1=Loyalitas Y=Loyalitas Y=Nilai Pelanggan 

Y2=Kepuasaan 

Pelanggan 

  Z=Loyalitas 

 

2.2 Landasan Teori  

2.2.1 Atmosphere 

Store atmosphere merupakan  salah satu faktor yang dimiliki toko untukmenarik 

konsumen. Setiap toko mempunyai tata letak fisik yang memudahkan atau 

menyulitkan pembeli untuk  berputar-putar didalamnya. Setiap toko mempunyai 

penampilan toko yang harus membentuk suasana terencana yang sesuai dengan 

pasar sasarannya dan yang dapat menarik konsumen untuk membeli. Penampilan 

eceran toko memposisikan eceran toko dalam benak konsumen. Agar dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai pengertian store atmosphere. 

Menurut Berman dan Evans (2001:602), mendefenisikan store atmosphere 

sebagai berikut: Atmosphere refers to the store„s physical characteristics that are 

used to developed an image and draw customers. Dari defenisi tersebut diatas 

dapat diartikan untuk toko yang basic retailer atau eceran bahwa   suasana 

Lingkungan toko itu berdasarkan pada karakteristik fisik yang biasanya digunakan 
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untuk membangun kesan dan menarik pelanggan.  

Menurut Levydan Weitz (2001:576) yaitu: Atmosphere refers to the design 

of an environment via visual communication, lighting, colors, music, and scent to 

stimulate costumers, perceptual and emotional responses and ultimately to affect 

their purchase behavior. Berdasarkan defenisi tersebut diatas dapat diartikan 

atmosfir adalah rancangan dan suatu desain lingkungan melalui komunikasi 

visual, pencahayaan, warna, musik dan penciuman untuk merangsang persepsi 

dan emosi dan pelanggan dan akhirnya untuk mempengaruhi perilaku 

pembelanjaan mereka. 

Sedangkan pengertian Store atmosphere menurut Lamb, Hair dan 

McDaniel (2001:105) adalah Store atmosphere (suasana toko) yaitu suatu 

keseluruhan yang disampaikan oleh tata letak fisik, dekorasi dan lingkungan 

sekitarnya. 

Gilbert (2003:129) menjelaskan bahwa store atmosphere merupakan 

kombinasi dari pesan secara fisik yang telah direncanakan. Store atmosphere 

dapat digambarkan sebagai perubahan terhadap perencanaan lingkungan 

pembelian yang  menghasilkan efek  emosional khusus yang  dapat menyebabkan 

konsumen melakukan tindakan pembelian. 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas bahwa proses penciptaan store 

atmosphere adalah kegiatan merancang lingkungan pembelian dalam suatu toko 

dengan menentukan karakteristik toko tersebut melalui pengaturan dan pemilihan 

fasilitas fisik toko dan aktivitas barang dagangan. Lingkungan pembelian yang 

terbentuk pada akhirnya akan menciptakan image toko, menimbulkan kesanyang 
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menarik dan menyenangkan bagi konsumen untuk melakukan pembelian. 

Menurut Berman dan Evan dalam bukunya “Retail Management” 

(2001:604) membagi elemen-elemen store atmosphere ke dalam 4 elemen, yaitu : 

1. Exterior (bagian depan toko) 

Bagian depan toko adalah bagian yang termuka. Maka ia hendaknya 

memberikan kesan yang menarik. Dengan mencerminkan kemantapan dan 

kekokohan, maka bagian depan dan bagian luar ini dapat menciptakan 

kepercayaan dan goodwill. Di samping itu hendaklah menunjukan spirit 

perusahaan dan sifat kegiatan yang ada di dalamnya. Karena bagian depan dan 

eksterior berfungsi sebagai identifikasi atau tanda pengenalan maka sebaiknya 

dipasang lambang-lambang. 

2. General interior 

Berbagai motif konsumen memasuki toko, hendaknya memperoleh kesan yang 

menyenangkan. Kesan ini dapat diciptakan misalnya dengan music yang 

diperdengarkan kepada kosumen, warna dinding di dalam toko yang dibuat 

semenarik mungkin, aroma/bau dan udara yang segar di dalam toko. 

3. Store layout (tata letak) 

Merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan pengaturan dari 

peralatan barang dagangan di dalam toko serta fasilitas toko. 

4. Interior display 

Sangat menentukan bagi suasana toko karena memberikan informasi kepada 

konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan dan laba 
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bagi toko. Yang termasuk interior display ialah: poster, tanda petunjuk lokasi, 

display barang-barang pada hari-hari khusus seperti lebaran dan tahun baru. 

2.2.2 Kualitas Pelayanan 

Modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang 

sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas 

pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya 

mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan 

gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah 

dikembangkan oleh Parasuraman, Berry dan Zenthaml dalam Lupiyoadi(2006: 

181).   

Service Quality adalah seberapa jauh perbedaan antara harapan dan 

kenyataan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Service Quality dapat 

diketahui dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang 

benar-benar mereka terima dengan layanan sesungguhnya yang mereka harapkan. 

Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh perusahaan, 

yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan.    

Definisi mutu jasa berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan  serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Menurut Wyckof dalam Wisnalmawati(2005:155) kualitas jasa adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan yang 
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diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan ideal. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka 

kualitas jasa dianggap buruk Tjiptono(2005:121).  

Mengacu pada pengertian kualitas layanan tersebut maka konsep kualitas 

layanan adalah suatu daya tanggap dan realitas dari jasa yang diberikan 

perusahaan. Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan Kotler (1997) dalam Wisnalmawati(2005:156). 

Hal ini berarti bahwa kualitas yang baik bukanlah berdasarkan persepsi 

penyediaan jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan.   

Kualitas layanan mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang inti 

pelayanan, yaitu si pemberi pelayanan itu sendiri atau keseluruhan organisasi 

pelayanan, sebagian besar masyarakat sekarang mulai menampakkan tuntutan 

terhadap pelayanan prima, mereka bukan lagi sekedar membutuhkan produk yang 

bermutu tetapi mereka lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan 

Roesanto(2000) dalam Nanang Tasunar (2006:44). Oleh karena itu dalam 

merumuskan strategi dan program pelayanan, organisasi harus berorientasi pada 

kepentingan pelanggan dan sangat memperhatikan dimensi kualitasnya Suratno 

dan Purnama(2004:74).     

2.2.2.1 Dimensi Kualitas Layanan  

Sunarto (2003:244) mengidentifikasikan tujuh dimensi dasar dari kualitas yaitu:  

1. Kinerja yaitu tingkat absolut kinerja barang atau jasa pada atribut kunci yang 

diidentifikasi para pelanggan.  
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2. Interaksi Pegawai yaitu seperti keramahan, sikap hormat, dan empati 

ditunjukkan oleh masyarakat yang memberikan jasa atau barang.  

3. Keandalan yaitu konsistensi kinerja barang, jasa dan toko.  

4. Daya Tahan yaitu rentan kehidupan produk dan kekuatan umum.  

5. Ketepatan Waktu dan Kenyaman yaitu seberapa cepat produk diserahkan atau 

diperbaiki, seberapa cepat produk infomasi atau jasa diberikan.  

6. Estetika yaitu lebih pada penampilan fisik barang atau toko dan daya tarik 

penyajian jasa.  

7. Kesadaran akan Merek yaitu dampak positif atau negatif tambahan atas 

kualitas yang tampak, yang mengenal merek atau nama toko atas evaluasi 

pelanggan.  

Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam 

Lupiyoadi (2006:182), yaitu:  

1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksud bahwa penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan 

sekitarnya adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.  

2. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.  

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas.  
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4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan, 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.  

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan pelanggan. Sebagai contoh perusahaan harus mengetahui keinginan 

pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai 

pendistribusian yang tepat.  

Garvin dalam Tjiptono dan Chandra (2005:113) mengembangkan delapan 

dimensi kualitas, yaitu:  

1. Kinerja (performance) yaitu mengenai karakteristik operasi pokok dari produk 

inti. Misalnya bentuk dan kemasan yang bagus akan lebih menarik pelanggan.  

2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap.  

3. Kehandalan (reability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal dipakai.  

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specifications). Yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Seperti halnya produk atau jasa yang diterima 

pelanggan harus sesuai bentuk sampai jenisnya dengan kesepakatan bersama.  
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5. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

terus digunakan. Biasanya pelanggan akan merasa puas bila produk yang dibeli 

tidak pernah rusak.  

6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi; 

penanganan keluhan yang memuaskan.  

7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misalnya kemasan 

produk dengan warna-warna cerah, kondisi gedung dan lain sebagainya.  

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk 

serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Sebagai contoh merek yang 

lebih dikenal masyarakat (brandimage) akan lebih dipercaya dari pada merek 

yang masih baru dan belum dikenal.  

Bila menurut Hutt dan Speh dalam Nasution (2004: 47) Kualitas pelayanan 

terdiri dari dimensi atau komponen utama yang terdiri dari :  

1. Technical Quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output yang 

diterima oleh pelanggan. Bisa diperinci lagi menjadi :  

2. Search quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan sebelum 

membeli, misalnya: harga dan barang.  

3. Experience quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi pelanggan setelah 

membeli atau mengkonsumsi jasa atau produk. Contohnya ketepatan waktu, 

kecepatan pelayanan, dan kearapihan hasil.  

4. Credence quality, yaitu sesuatu yang sukar dievaluasi pelanggan, meskipun 

telah mengkonsumsi suatu jasa.  
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5. Functional quality, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara 

penyampaian suatu jasa.  

6. Corporate image, yaitu yaitu profit, reputasi, citra umum, dan daya tarik 

khusus suatu perusahaan.  

Dari beberapa pendapat para ahli tentang dimensi kualitas pelayanan, 

dapat disimpulkan beberapa dimensi yang kredibel yaitu dengan memenuhi syarat 

agar sebuah pelayanan memungkinkan untuk menimbulkan kepuasan pelanggan. 

Adapun dimensi-dimensi tersebut yaitu: Tangibles atau bukti fisik, Reliability atau 

keandalan Responsiveness atau ketanggapan, Assurance atau jaminan/ kepastian,  

Empathy atau kepedulian.  

2.2.3 Nilai Pelanggan 

Menurut Kotler (2005:103) nilai pelanggan adalah selisih nilai pelanggan total 

dan biaya pelanggan total dimana nilai pelanggan total adalah sekumpulan 

manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan biaya 

pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang 

dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan dan membuang 

produk atau jasa. 

Nilai pelanggan atau customer value yaitu persepsi pelanggan terhadap 

nilai dimana perusahaan harus mempertimbangkan nilai dalam mengembangkan 

produk dan jasanya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan 

Vanessa(2007:65). 

Monroe dalam Vanessa (2007:65) menyatakan bahwa nilai pelanggan 

adalah rasio antara keuntungan atau manfaat yang dirasakan dengan pengorbanan 
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yang dikeluarkan. Dimana keuntungan yang dirasakan adalah kombinasi dari 

atribut fisik, atribut jasa dan teknik pendukung dalam pemanfaatan produk. 

Pengorbanan yang dikeluarkan adalah total biaya yang dikeluarkan konsumen 

termasuk biaya pembelian dan biaya tambahan (seperti biaya pemesanan, 

transportasi, instalasi, penanganan pesanan) serta biaya diluar pembelian 

(mengganti kerusakan, resiko kegagalan atau pelayanan yang buruk). 

Buchari (2007:295) menyatakan bahwa nilai pelanggan ialah selisih antara 

total nilai tambah yang diperoleh konsumen dibandingkan dengan total biaya yang 

dikeluarkan. 

Menurut Hanny dalam Vanessa (2007:65) Nilai adalah harga murah, 

apapun yang diinginkan dari suatu produk, kualitas yang diterima konsumen atas 

biaya yang telah dikeluarkan dan apa yang diperoleh konsumen dari yang telah 

mereka berikan. 

Nilai pelanggan adalah preferensi yang dirasakan oleh pelanggan atas 

atribut produk, kinerja, dan konsekuensi yang timbul dari pemakaian fasilitas 

untuk memenuhi sasaran dan maksudnya A. B. Susanto dalam Vanessa (2007:66). 

Menurut Gale (1994) dalam Alida (2007:74) nilai pelanggan adalah 

persepsi konsumen terhadap nilai atas kualitas yang ditawarkan relatif lebih tinggi 

dari pesaing akan mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen, semakin tinggi 

persepsi nilai yang dirasakan oleh pelanggan, maka semakin besar kemungkinan 

terjadinya hubungan (transaksi). Dan hubungan yang diinginkan adalah hubungan 

yang bersifat jangka panjang, sebab usaha dan biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan diyakini akan jauh lebih besar apabila harus menarik pelanggan baru 
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atau pelanggan yang sudah meninggalkan perusahaan, daripada 

mempertahankannya. 

Menurut Griffin (2007:31) definisi pelanggan (customer) memberikan 

pandangan yang penting untuk memahami mengapa perusahaan harus 

menciptakan dan memelihara pelanggan dan bukan hanya menarik pembeli. 

Definisi itu berasal dari kata custom, yang didefinisikan sebagai “membuat 

sesuatu menjadi kebiasaan atau biasa”.  Pelanggan adalah seseorang yang menjadi 

terbiasa untuk membeli dari Anda. Kebiasaan itu terbentuk melalui pembelian dan 

interaksi yang sering selama periode waktu tertentu. Tanap adanya track 

record hubungan yang kuat dan pembelian berulang, orang tersebut bukanlah 

pelanggan Anda, ia adalah pembeli. Pelanggan yang sejati tumbuh seiring dengan 

waktu. 

2.2.4 Loyalitas Pelanggan 

Menurut Tjiptono (2002 : 24) terciptanya kepuasan dapat memberikan beberapa 

manfaat diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggan menjadi 

harmonis, men jadi dasar bagi pembelian ulang dan menciptakan loyalitas 

pelanggan serta rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan 

perusahaan.  Menurut Kotler (2003 : 140) Hubungan antara kepuasan dan 

loyalitas adalah saat dimana konsumen mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang 

menimbulkan ikatan emosi yang kuatdan komitmen jangka panjang dengan merek 

perusahaan.  

Kesetiaan konsumen tidak terbentuk dalam waktu singkat tetapi melalui 

proses belajar dan berdasarkan hasil pengalaman dari konsumen itu sendiri dari 
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pembelian konsisten sepanjang waktu. Bila yang didapat sudah sesuai dengan 

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

telah timbul kesetiaan konsumen. Bila dari pengalamannya, konsumen tidak 

mendapatkan merek yang memuaskan maka ia tidak akan berhenti untuk mencoba 

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

kriteria yang mereka tetapkan. Loyalitas merupakan besarnya konsumsi dan 

frekuensi pembelian dilakukan oleh seorang konsumen terhadap suatu 

perusahaan. Dan mereka berhasil menemukan bahwa kualitas keterhubungan yang 

terdiri dari kepuasan, kepercayaan dan komitmen mempunyai hubungan yang 

positif dengan loyalitas. 

Loyalitas memberi pengertian yang sama atas loyalitas merek dan 

loyalitas pelanggan. Memang benar bahwa loyalitas merek mencerminkan 

loyalitas pelanggan terhadap merek tertentu, tetapi apabila pelanggan dimengerti 

sama dengan konsumen, maka loyalitas konsumen lebih luas cakupannya 

daripada loyalitas merek karena loyalitas konsumen mencakup loyalitas terhadap 

merek. Loyalitas adalah tentang presentase dari orang yang pernah membeli 

dalam kerengka waktu tertentu dan melakukan pembelian ulang sejak pembelian 

yang pertama. 

Dalam mengukur kesetiaan, diperlukan beberapa attribut yaitu :  

1. Mengatakan hal yang positif tentang perusahaan kepada orang lain 

2. Merekomendasikan perusahaan kepada orang lain yang meminta saran 

3. Mempertimbangkan bahwa perusahaan merupakan pilihan pertama dalam 

melakukan pembelian jasa  
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4. Melakukan lebih banyak bisnis atau pembelian dengan perusahaan beberapa 

tahun mendatang.  

Oliver (2007 : 70) 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. 
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4. Loyalitas Tindakan 

 Menghubungkan penambahan yang baik untuk tindakan serta keinginan untuk 

mengatasi kesulitan seperti pada tindakan kesetiaan.  

Tjiptono (2002:85) mengemukakan enam indikator yang bisa 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.  

Pada era Relationship Marketing  pemasar beranggapan bahwa loyalitas 

pelanggan terbentuk dengan adanya Value dan Brand. Value adalah persepsi nilai 

yang dimiliki pelanggan berdasarkan apa yang di dapat dan apa yang dikorbankan 

dalam melakukan transaksi. Sedangkan Brand adalah identitas sebuah produk 

yang tidak berujud, tetapi sangat bernilai.  

Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, perusahaan tidak hanya 

mengandalkan value dan brand, seperti yang diterapkan pada Conventional 

Marketing. Pada masa sekarang diperlukan perlakuan yang lebih atau disebut 

dengan Unique Needs, perbedaan kebutuhan  antara satu pelanggan dengan 

pelanggan lainnya, untuk itu peranan dari Relationship Marketing sangat 

diperlukan. Pada gambar berikut terdapat tiga pilar loyalitas pelanggan era 

Relationship Marketing yang memfokuskan pelanggan ditengah pusaran. 
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Gambar 2.1 

Tiga Pilar Loyalitas Pelanggan 

 

Dalam menempatkan pelanggan pada tengah pusaran aktifitas bisnis, 

diharapkan perusahaan selalu memperhatikan dan mengutamakan pelanggan 

dalam segala aktifitas maupun program yang dilakukan. Sehingga pelanggan 

menjadi pihak yang selalu di dahulukan, dengan harapan akan merasa puas, 

nyaman, dan akhirnya menjadi loyal kepada perusahaan.  

Karena pentingnya loyalitas terhadap kelangsungan hidup perusahaan, 

maka perusahaan harus secara kontinue menjaga dan meningkatkan loyalitas dari 

para pelanggannya. Oleh karena itu untuk membangun loyalitas pelanggan, 

perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga 

perusahaan dapat lebih memahami akan kebutuhan, keinginan dan harapan-

harapan para pelanggannya. 

2.2.5 Hubungan Atmosphere dengan Nilai Pelanggan 

Penataan suasana lingkungan rumah makan yang baik sangat penting dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ketika konsumen masuk rumah 

Value 

Pelanggan 

Relationship 
Marketing 

Brand 
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makan, konsumen tidak hanya memberikan respon terhadap lingkungan 

pembelian yang diciptakan oleh rumah makan. Melalui penciptaan store 

atmosphere yang kreatif, desain bangunan yang menarik, pengaturan jarak antar 

meja, temperatur, musik yang diputar, tidak hanya memberikan nilai tambah 

produk yang dijual tetapi juga menciptakan suasana lingkungan pembelian yang 

menyenangkan dan nyaman bagi konsumen.  

Gambaran yang dihasilkan ini menentukan hasil akhir store atmosphere 

perusahaan. Dengan melakukan store atmosphere, perusahaan berusaha 

menciptakan keunggulan bersaing yang akan mengikat sejumlah pasar 

sasarannya. Perusahaan juga berusaha untuk mengkomunikasikan hal tersebut 

kepada konsumen dengan tujuan terbentuknya sebuah gambaran tertentu dibenak 

konsumen. Gambaran yang terbentuk itu adalah apa yang kita sebut dengan 

persepsi dan pada akhirnya persepsi itulah yang menimbulkan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Store atmosphere yang disesuaikan dengan karakteristik 

pribadi seseorang akan menciptkan respon yang berbeda-beda. Store atmosphere 

selain dapat mempengaruhi perilaku konsumen juga dapat mempengaruhi 

perilaku dan respon psikologis pekerja toko itu sendiri. 

Dapat diketahui bahwa store atmosphere bertujuan untuk menarik 

perhatian konsumen untuk berkunjung, memudahkan mereka untuk mencari 

barang yang dibutuhkan, mempertahankan mereka untuk berlama – lama berada 

di dalam toko, memotivasi mereka untuk membuat perencanaan secara mendadak, 

mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian, memberikan kepuasan dalam 

berbelanja dan memberikan kenyamanan saat berbelanja. Dengan demikian dapat 
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disimpulakan bahwa store atmosphere yang dilaksanakan dengan baik akan 

memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pengunjung untuk melakukan 

pembelian pada rumah makan tersebut. 

Hendri Ma’ruf (2006 : 204) Adalah:“Suasana dalam toko yang 

menciptakan perasaan tertentu dalam diri pelanggan yang ditimbulkan dari 

penggunaan unsur – unsur desain interior, pengaturan cahaya, tata suara, sistem 

pengaturan udara dan pelayanan ”. Dari pengertian tersebut, dapat diambil  

kesimpulan bahwa store atmosphere adalah suatu karakteristik fisik dan sangat 

penting bagi setiap bisnis  hal ini berperan sebagai penciptaan suasana yang 

nyaman untuk konsumen dan membuat konsumen ingin berlama-lama berada di 

dalam toko dan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk melakukan 

pembelian dan memberikan nilai bagi pelanggan yang berkunjung. 

2.2.6 Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Nilai Pelanggan 

Parasuraman et al  (1998:46) dalam Mujiharjo (2006:38), menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan adalah merupakan fungsi harapan pelanggan  pada  pra   

pembelian, pada proses penyediaan kualitas yang diterima dan pada kualitas 

output yang diterima. Dalam konteks jasa, kepuasan pelanggan sering 

dihubungkan dengan faktor kualitas  layanan dan fitur layanan seperti kemudahan 

(convenience), daya saing (competitiveness) dan lokasi yang disediakan   penyedia 

jasa. Kepuasan pelanggan sering tergantung pada kualitas produk atau jasa 

layanan yang ditawarkan, (Sasono, 2006:305). Nilai bagi pelanggan (customer 

value)  merupakan perbedaan antara nilai yang  dinikmati pelanggan karena 

memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk 
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tersebut, (Kotler, 2001:188). Sebagaimana  disampaikan Rangkuti (2006:26) 

bahwa, yang dibutuhkan oleh pelanggan adalah pelayanan serta manfaat dari 

produk tersebut. Selain uang, pelanggan mengeluarkan waktu dan tenaga guna 

mendapatkan suatu produk. 

Menurut Sweeney dan Soutar (2001:203), dimensi nilai terdiri atas empat 

aspek utama sebagai berikut: 

1. Emotionalvalue 

Utilitas  yang  berasal  dari  perasaan  atau  afektif/emosi  positif  yang 

ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. 

2. Socialvalue 

Utilitas yang didapatkan dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep 

diri-sosial konsumen. 

3. Quality/performance value 

Utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kualitas dan kinerja yang 

diharapkan atas produk. 

4. Price/value for money 

Utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan 

biaya jangka panjang. 

Senoaji (2008:28) menyarankan kepuasan adalah persepsi pelanggan dari 

value yang diterima dalam suatu transaksi atau  hubungan. (Tjiptono, 2004:34) 

menyatakan konsep kepuasan pelanggan, kualitas jasa/layanan,  dan nilai 

pelanggan (costumer value) berkaitan erat. Meskipun para manajer seringkali 

memperlakukan ketiga konsep ini sebagai hal yang sama, berbagai riset terakhir 
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menunjukan bahwa ketiganya berkaitan erat namun berbeda. 

2.2.7 Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas Pelanggan 

Griffin (2002 : 49) dalam Sa’diyah (2013 : 21) menyatakan bahwa apabila 

penilaian pelanggan merasa baik terhadap kualitas pelayanan, maka pelanggan 

akan melakukan pemakaina ulang (repeat customer), bahkan lebih jauh lagi 

mereka akan melakukan promosi word of mouth kepada rekan, saudara kenalan 

dan memiliki kekebalan atas tawaran pesaing. Saat perusahaan memberi kualitas 

layanan yang bagus maka loyalitas pelanggan akan terbentuk dengan baik. 

2.2.8 Hubungan Nilai Pelanggan dengan Loyalitas Pelanggan 

Seorang pelanggan yang puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan value 

dari produsen atau penyedia jasa. Value ini bisa berasal dari produk, pelayanan, 

sistem atau sesuatu yang bersifat emosional. Value bagi pelanggan  inidapat 

diciptakan melalui atribut-atribut pemasaran perusahaan yang dapat menjadi 

unsur-unsur stimulasi bagi perusahaan untuk mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian. Jika pembelian yang dilakukan mampu memenuhi  kebutuhan dan  

keinginannya atau  mampu  memberikan  kepuasan,  terjadi pembelian ulang pada 

masa depan Paliliati (2007 : 156). 

Loyalitas meliputi kemungkinan pembelian lebih lanjut atau perubahan 

perjanjian pelayanan atau sebaliknya seberapa besar kemungkinan pelanggan akan 

beralih kepada merk atau penyedia layanan lain. Beberapa studi telah 

membuktikan adanya pengaruh yang signifikan   antar  nilai,  kualitas  layanan  

dan  kepuasan  terhadap  loyalitas   pelanggan. Diantaranya Samuel dan Wijaya 
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(2009) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Perceive 

Value, Service Quality, Satisfaction, Trust terhadap Loyalty pada Pelanggan PT 

Kereta Api Indonesia, dimana Trust tidak bisa sebagai variabel intervening akan  

tetapi Satisfaction berperan sebagai intervening bagi Perceived Value dan Service 

Quality terhadap Loyalty. Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Paliliati 

(2007) dengan judul Pengaruh Nilai Pelanggan menyimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara nilai pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, 

danvariabelkepuasanadalahvariabelmediasi danmediator hubunganantara nilai 

pelanggan dengan loyalitas pelanggan. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka model penelitian yang 

diajukan adalah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan pengembangan 

yang dilakukan menyesuaikan kondisi objek penelitian. Model penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir  
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2.4 Hipotesis  

Dalam penelitian ini diajukan sebuah hipotesis sebagai jawaban sementara 

terhadap permasalahan yang telah dikemukakan. Adapun hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Atmosphere berpengaruh langsung terhadap nilai pelanggan di Warung Apung 

Rahmawati  

2. Kualitas Pelayanan berpengaruh langsung terhadap Nilai Pelanggan di 

Warung Apung Rahmawati.   

3. Kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan di 

Warung Apung Rahmawati.  

4. Atmosphere berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas di Warung Apung 

Rahmawati.   

5. Kualitas Pelayanan berpengaruh tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan 

di Warung Apung Rahmawati. 

 

 

 

 

 

 


