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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 2.1. Landasan Teori dan Konsep 

2.1.1. Kualitas Produk (Product Quality) 

  Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-

produk yang menawarkan fitur-fitur yang paling bermutu, berprestasi, atau inovatif. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2019:253) produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi 

yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan. Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa produk merupakan seperangkat atribut yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk dikonsumsi agar dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan 

konsumen. Produk meliputi objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan ide. 

  Menurut Kotler dan Armstrong (2009:347) kualitas produk adalah kemampuan 

suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Dimensi yang dapat dijadikan acuan 

untuk menilai kualitas produk yang ditawarkan, menurut Gravin dan Lovelock  (dalam 

Tjiptono, 2002:7), antara lain :  

a)  Performance (kinerja) 

Kinerja merupakan karakteristik atau fungsi utama dari suatu produk. Ini 

merupakan manfaat utama produk yang kita beli dan biasanya menjadi 

pertimbangan pertama saat membeli suatu produk. 
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b)  Features (tampilan) 

Dimensi feature merupakan karakteristik atau cirri-ciri tambahan yang 

melengkapi manfaat dasar suatu produk. Fitur bersifat pilihan atau option bagi 

konsumen. Fitur ditambahkan jika manfaat utama terlihan standar. 

c)  Reliability (kehandalan)  

Dimensi kehandalan merupakan peluang dari suatu produk bebas dari 

kegagalan saat menjalankan fungsinya. 

d)  Conformance (kesesuaian) 

Conformance merupakan kesesuaian kinerja produk dengan standar yang 

dinyatakan suatu produk. Produk yang memiliki kualitas dari dimensi ini berarti 

sesuai dengan standarnya. 

e)  Durability (daya tahan) 

Durability menunjukkan usia produk, yaitu jumlah pemakaian suatu produk 

sebelum produk tersebut rusak atau digantikan. Produk yang awet akan 

dipersepsikan lebih berkualitas dibandingkan produk yang cepat habis atau 

cepat diganti. 

f)  Service ability (kemampuan pelayanan) 

Suatu kualitas produk ditentukan atas dasar kemampuan diperbaiki yaitu 

mudah, cepat, dan kompeten. Produk yang mudah diperbaiki memiliki kualitas 

yg lebih baik. 

g)  Aesthetics (keindahan) 

Keindahan menyangkut tampilan yang membuat konsumen menjadi suka 

terhadap suatu produk. Keindahan seringkali dilakukan dalam bentuk desain 
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produk atau kemasannya. Produk yang memiliki desain produk yang menarik 

dapat menjadi produk berkualitas dan unggulan.  

h)  Perceived quality (kualitas yang dipersepsikan) 

Dimensi terakhir adalah kualitas yang dipersepsikan. Dimensi ini menyangkut 

penilaian konsumen terhadap citra, merek, atau iklan. Produk yang bermerek 

terkenal biasanya dipersepsikan lebih berkualitas dibanding yang lainnya. 

Menurut Welch (dalam Laksana, 2008:88-89) mendefinisikan kualitas adalah 

merupakan jaminan terbaik kita atas kesetiaan pelanggan, pertahanan terkuat kita 

dalam menghadapi persaingan asing dan satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan 

pendapatan yang langgeng. 

 

2.1.2.  Merek 

  Kotler dan Amstrong (2009:332) berpendapat bahwa merek adalah nama, 

istilah, tanda atau simbol, rancangan atau kombinasi keseluruhannya untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa oleh seseorang atau sekelompok penjual sebagai 

pemegang merek sekaligus untuk membedakannya dari produk pesaing. Menurut 

Aaker dan Joachimstahler (dalam Ferinnadewi, 2005:139) merek menawarkan dua 

jenis manfaat yaitu manfaat fungsional dan manfaat emosional. Manfaat fungsional 

mengacu pada kemampuan produk yang ditawarkan, sedangkan manfaat emosional 

adalah kemampuan merek untuk membuat penggunanya merasakan sesuatu selama 

proses pembelian atau selama konsumsi. 
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  Membangun merek yang kuat dalam pasar adalah tujuan dari banyak organisasi 

karena merek memberikan sejumlah manfaat pada perusahaan. Termasuk kerentanan 

untuk bersaing dalam tindakan-tindakan yang terjadi di pasar, keuntungan yang 

besar,dan kesempatan untuk memperluas merek.  Merek yang kuat akan memberikan 

nilai lebih kepada konsumen maupun pelanggan. Konsumen akan merasa yakin untuk 

menggunakan produk yang memiliki merek yang kuat.  

 

2.1.3.  Citra Merek 

 Citra merek telah diakui sebagai konsep penting dalam pemasaran dan 

penelitian perilaku konsumen (Hee, 2009). Perusahaan-perusahaan bersaing untuk 

memberikan ide yang baik tentang produk dan layanan mereka untuk membangun citra 

positif tentang merek mereka di benak pelanggan. Jadi, persepsi yang baik dari produk 

dan layanan berkualitas akan mendorong pelanggan untuk membentuk citra merek 

yang positif, (Tan et al., 2012).  

 Citra merek (Brand image) merupakan keseluruhan persepsi terhadap suatu 

merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu 

(Akbar, 2012). Sedangkan menurut (M. Rizan, dkk, 2012)  menyimpulkan bahwa citra 

merek merupakan kumpulan kesan yang ada di benak konsumen mengenai suatu merek 

yang dirangkai dari ingatan-ingatan konsumen terhadap merek tersebut. Citra merek 

juga dapat dimengerti sebagai identitas di mana di dalamnya termuat personalitas, 

simbol, proposisi nilai, brand essence dan posisi merek (Rizky dan Pantawis, 2011). 

Dalam beberapa tahun sekarang, perusahaan berusaha untuk membangun citra dari 

merek mereka. Sekarang ini karakteristik unik dari pemasaran, bertumpu pada 
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penciptaan merek-merek yang bersifat membedakan (different) sehingga dapat 

memperkuat citra merek perusahaan (Nurmiyati, 2009) 

 Erick Devri Sumarno (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa citra 

merek dibentuk berdasarkan pengalaman yang dialami oleh seseorang terhadap 

sesuatu, sehingga pada akhirnya membangun suatu sikap mental. Sikap mental ini 

intinya akan dipakai sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan karena citra 

dianggap mewakili totalitas pengetahuan seseorang terhadap sesuatu.  Semakin kuat 

citra merek di benak pelanggan maka semakin kuat pula rasa percaya diri pelanggan 

untuk tetap loyal atau setia terhadap produk yang dibelinya sehingga hal tersebut dapat 

mengantar sebuah perusahaan untuk tetap mendapatkan keuntungan dari waktu 

kewaktu (Nalau, dkk, 2012). 

 Kotler dalam (Nalau. Dkk, 2012) mengatakan ada tiga elemen dari citra merek 

yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu keunggulan asosiasi merek (favorability 

of brand association), kekuatan asosiasi merek (strenght of brand association) dan 

keunikan asosiasi merek (uniqueness of brandassociation). 

 

2.1.4. Loyalitas Konsumen 

 Loyalitas konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan yang tercermin dari kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian 

barang atau jasa secara terus menerus harus selalu diperhatikan oleh perusahaan atau 

produsen. Bagi perusahaan, loyalitas konsumen dapat memberikan nilai yang tinggi 

bagi inisiatif kepedulian para pelanggan, yaitu lebih mudah dan lebih murah untuk 

mempertahankan pelanggan kunci, daripada menarik pelanggan baru yang loyalitasnya 
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belum terbukti. Dengan demikian perusahaan perlu mengamati loyalitas konsumen 

untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta tercapainya tujuan 

suatu perusahaan. Loyalitas adalah loyalitas konsumen akan suatu barang atau jasa 

tersebut secara terus-menerus, kebiasaan ini termotivasi sehingga sulit dirubah dan 

sering berakar dalam keterlibatan yang sangat tinggi (Engel, dkk dalam Farid Yuniar 

Nugroho, 2011:16). 

 Loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan bertahan secara mendalam 

untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha 

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. (Arnould dkk, 

dalam Ogi Sulistian, 2011:34). 

 Konsumen dengan loyalitas tinggi akan memberitahukan keunggulan dan 

kualitas layanan tersebut kepada orang lain bahkan sering memberikan saran untuk 

menggunakan layanan jasa yang diberikan kepada konsumen. Fullerton dan Taylor 

dalam (Farid Yuniar Nugroho, 2011:17) membagi tingkat loyalitas konsumen dalam 

tiga tahap, antara lain: 

1) Loyalitas advokasi, merupakan sikap pelanggan untuk memberikan 

rekomendasi kepada orang lain untuk melakukan pembelian ulang terhadap 

produk atau jasa. Loyalitas advokasi pada umumnya disertai dengan 

pembelaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dipakai. 

2) Loyalitas repurchase, loyalitas pelanggan berkembang pada perilaku 

pembelian pelanggan terhadap layanan baru yang dikeluarkan oleh suatu 

perusahaan, yang ditunjukkan dengan keinginan untuk membeli kembali. 
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3) Loyalitas paymore, loyalitas pelanggan untuk kembali melakukan transaksi 

untuk menggunakan produk atau jasa yang telah dipakai oleh konsumen 

tersebut dengan pengorbanan yang lebih besar. 

Ciri-ciri loyalitas konsumen, yaitu: 

1) Memiliki komitmen pada merek tersebut 

2) Berani membayar lebih pada merek tersebut bila dibandingkan dengan 

merek lain 

3) Merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain 

4) Dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut, tidak melakukan 

pertimbangan 

5) Selain mengikuti informasi yang berkaitan dengan merek tersebut, juga 

selalu mengikuti perkembangannya 

6) Dapat menjadi semacam juru bicara dari merek tersebut dan selalu 

mengembangkan hubungan dengan merek tersebut 

 Untuk menjadi pelanggan yang loyal, seorang pelanggan harus melalui 

beberapa tahapan. Proses ini berlangsung lama, dengan penekanan dan perhatian yang 

berbeda-beda untuk masing-masing tahapan, karena setiap tahap mempunyai 

kebutuhan yang berbeda. Dengan memperhatikan masing-masing tahap dan memenuhi 

kebutuhan dalam setiap tahap tersebut, perusahaan memiliki peluang yang lebih besar 

untuk membentuk calon pembeli menjadi konsumen yang loyal dan klien perusahaan. 

Hill (dalam Sugiyono, 2010:154) menggambarkan tingkatan loyalitas konsumen 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. 1 The Customer Loyalty Pyramid 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

Sumber: Nigel Hill, (Sugiyono, 2010:154) 

 Menurut Nigel Hill (dalam Sugiyono, 2010:152), tahap loyalitas konsumen 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Suspect, meliputi semua orang yang diyakini akan membeli 

(membutuhkan)  barang/jasa, tetapi belum memiliki informasi tentang 

barang/ jasa perusahaan. 

2) Prospect, adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu 

dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini meskipun 

mereka belum melakukan pembelian tetapi telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan jasa yang ditawarkan melalui rekomendasi pihak lain 

(Word of Mouth). 
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3) Customer, pada tahap ini pelanggan sudah melakukan hubungan transaksi 

dengan perusahaan, tetapi tidak mempunyai perasaan positif terhadap 

perusahaan, loyalitas pada tahap ini belum terlihat. 

4) Clients, meliputi semua pelanggan yang telah membeli barang/jasa yang 

dibutuhkan dan ditawarkan perusahaan secara teratur, hubungan ini 

berlangsung lama dan mereka telah memiliki sifat retention. 

5) Advocates, pada tahap ini, clients secara aktif mendukung perusahaan 

dengan memberikan rekomendasi kepada orang lain agar mau membeli 

barang/jasa di perusahaan tersebut. 

6) Partners, pada tahap ini telah terjadi hubungan yang kuat dan saling 

menguntungkan antara penyedia jasa dengan pelanggan, dan pada tahap ini 

pula pelanggan berani menolak barang/jasa dari perusahaan lain. 

 

2.2. Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Pengaruh Kualitas Produk terhadap Loyalitas Konsumen  

 Kotler dan Keller (2006) berpendapat bahwa kualitas produk yang lebih baik 

akan mempertahankan tingkat tinggi kepuasan pelanggan, yang mendorong pelanggan 

untuk melakukan pembelian berikutnya. Dengan demikian, loyalitas pelanggan secara 

bertahap akan terbentuk. Penelitian oleh Chai et al. (2009) menyatakan bahwa 

pentingnya kualitas produk dan layanan pada kepuasan pelanggan dan menemukan 

bahwa pelanggan setia sebagian besar terletak pada kategori pelanggan yang telah 

menggunakan produk-produk berkualitas tinggi. Ini berarti bahwa kualitas produk 

yang lebih baik cenderung meningkatkan loyalitas pelanggan. Bloemer et al. (1995) 
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juga menunjukkan pentingnya kualitas produk dan layanan berkualitas dalam 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Suwarni (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas 

produk terhadap loyalitas konsumen. Menurut Chang dan Fong (2010) penelitian yang 

dilakukan mengungkapkan bahwa kualitas produk hijau memiliki efek positif pada 

kepuasan pelanggan produk hijau dan loyalitas pelanggan produk hijau. Temuan ini 

konsisten dengan literatur (Schellhase et al., 2000; Mittal dan Walfried, 1998; 

Eskildsen et al., 2004). Begitu juga dalam penelitian Effendy (2004) yang meneliti 

mengenai pengaruh kualitas layanan, kualitas produk, kepuasan terhadap loyalitas 

konsumen menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara masing-

masing variabel.  

Maka dari itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kualitas Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

Konsumen. 

 

2.2.2 Pengaruh Citra Merek terhadap Loyalitas Konsumen 

Hubungan antara citra merek dengan loyalitas konsumen terletak pada pilihan 

(preference) atas suatu merek merupakan sikap konsumen. Dalam penelitian Sulistian 

(2011) menyatakan perusahaan harus bekerja keras mempertahankan citra merek demi 

terpeliharanya loyalitas pelanggan. Hasil penelitian Stiefanie dkk. (2012) menemukan 

bahwa kekuatan merek J.CO membuat loyalitas pelanggannya. Dari bagian diskusi 

dapat dijelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kekuatan citra merek dan 

loyalitas pelanggan. Dalam penelitian Hsieh dan Li (2008) ketika citra merek 
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menguntungkan, kesan positif ini akan meningkatkan minat pelanggan terkait 

informasi dalam Public Relation, dan konsumen akan cenderung ke arah positif 

kognitif, sikap dan perilaku terhadap perusahaan. Jadi Public Relation terkait dengan 

citra merek yang menguntungkan memiliki efek peningkatan terhadap loyalitas 

pelanggan dengan usaha ekstra. Menurut temuan Huang (2009) citra merek perusahaan 

adalah jalur langsung, dan secara signifikan mempengaruhi loyalitas konsumen. 

Pradipta (2012) menyatakan citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen dan mempunyai nilai yang tidak konstan (fluktuatif) di setiap kenaikan 1% 

citra merek yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Menurut penelitian Tu, Yu-Te et 

al. (2013) perusahaan harus memiliki brand image yang positif kepada pelanggan, dan 

secara khusus fokus pada faktor-faktor tersebut dalam rangka membangun hubungan 

jangka panjang dan hubungan saling menguntungkan dengan pelanggan dan 

menciptakan loyalitas sebagai keunggulan kompetitif di pasar.  

Maka dari itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

Konsumen 
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