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BA B I  

PENDAHULUAN 
 

Sebuah perusahaan harus mempunyai tujuan tertentu agar 

dapat mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan 

dalam jangka panjang. Salah satu tujuan suatu perusahaan 

adalah memaksimalkan laba untuk meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan, disamping itu perusahaan harus 

dapat mewujudkan kepuasan konsumen.  

Oleh karena itu, kepuasan konsumen dan laba harus dapat 

diwujudkan secara simultan. Pendekatan berdasarkan 

kepentingan pelanggan (costumer oriented) sebaiknya 

dilakukan lebih sistematis dan efektif. Mewujudkan kepuasan 

konsumen adalah salah satu tujuan utama dari setiap 

perusahaan. Kepuasan konsumen merupakan sebuah aset 

terpenting perusahaan karena kepuasan konsumen 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap berkembangnya 

sebuah bisnis (Naik, dkk 2010:234). 

Strategi untuk mewujudkan kepuasan konsumen menyebabkan 

pihak manejemen perusahaan harus berusaha keras menyusun 
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dan melakukan langkah- langkah strategik untuk dapat 

mewujudkan kepuasan dari konsumennya. Dampak dari 

terciptanya kepuasan konsumen akan mewujudkan loyalitas 

konsumen dan pembelian ulang untuk produk dari perusahaan 

terkait.  

Kepuasan konsumen dipengaruhi dua variabel utama, yaitu 

Expected performance dan Perceived performance, bila 

Perceived performance melebihi Expected performance, maka 

konsumen mendapatkan kepuasan, akhirnya akan menciptakan 

loyalitas konsumen (Tjiptono, 2000:41). 

Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan kepuasan konsumen. Persepsi konsumen tentang 

kualitas pelayanan yang lebih dari yang diharapkan akan 

mewujudkan kepuasan konsumen. Mengacu dari hasil 

penelitian yang dilakukan Wang dan Shieh (2005:205) yang 

meneliti hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan 

konsumen menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dibagi 

menjadi lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangibles, 

responsiveness, reliability, emphaty, dan assurance secara 

signifikan berpengaruh secara positif terhadap kepuasan 

konsumen. Dalam peneltian lain yang dilakukan oleh Naik, dkk 

(2010:239) yang meneliti tentang hubungan kualitas pelayanan 

dan kepuasan konsumen juga menunjukkan hasil bahwa 
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kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

Selain kualitas pelayanan faktor lainnya yang tidak kalah 

penting dalam menentukan kepuasan adalah nilai pelanggan. 

Kepuasan konsumen akan terwujud jika persepsi akan nilai 

yang diperoleh lebih dari pengorbanan yang dilakukan. 

Mengacu pada hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Shoki 

(2012:131) yang meneliti tentang hubungan antara nilai 

pelanggan, kepuasan, dan loyalitas menunjukkan bahwa nilai 

pelanggan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen, dan kepuasan konsumen secara signifikan 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. Yunus, dkk 

(2009:73) dimensi kualitas pelayanan, nilai pelanggan, dan 

kepuasan menunjukkan hasil bahwa kualitas pelayaan dan nilai 

pelanggan secara signifikan berpengaruh secara positif 

terhadap kepuasan konsumen. 

Di tahun 2019 perkembangan teknologi dan informasi semakin 

pesat, terutama dalam menghadapi Industri 4.0. Hal tersebut 

bisa dilihat dari adanya pemanfaatan terhadap alat produksi 

dan komunikasi seperti; penggunaan komputer, internet, 

telepon seluler, e-commerce, video conferencing, sistem 

informasi geografis, remote-sensing, dan lain-lain.  
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Setiap individu atau organisasi memanfaatkan alat komunikasi 

tersebut sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan 

bisnis pada berbagai fungsi dan level manajerial, menjadi suatu 

hal yang sangat penting bagi pengelola bisnis khususnya pada 

peningkatan kinerja keuangan suatu perusahaan. Teknologi 

informasi yang terkonfigurasi sistem komuterisasi juga 

berpotensi untuk mengubah sistem ekonomi dan sosial dengan 

mengurangi jumlah bahan baku dan energi yang digunakan oleh 

industri, merubah sistem pengolahan data perusahaan, 

meningkatkan volume perdagangan elektronik, serta 

perubahan lain dalam masyarakat dan ekonomi. 

Sektor perbankan di tahun 2019 sangat berperannya dalam 

memajukan perekonomian masyarakat. Bank mempunyai 

peran terutama dalam hal menghimpun dana dari masyarakat. 

Dana yang terhimpun di bank disalurkan kepada masyarakat 

yang membutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa. 

Lebih dari itu, selain produk meningkat, belanja barang juga 

meningkat yang secara ekonomi makro akan memberi 

kontribusi bagi peningkatan pendapatan nasional.  

Hal ini telah menciptakan suatu sistem dan persaingan baru 

dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank, 

tetapi juga antara bank dengan lembaga keuangan. Sebuah 

fenomena nyata yang telah menuntut bank untuk lebih 
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antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam dunia 

perbankan. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh perusahaan 

perbankan untuk memperhatikan competitive advantage 

(keunggulan bersaing) perusahaan.  

Adanya sistem perbankan melalui aplikasi, website, dan sms 

akan mempermudah para pelanggan bank dalam mengakses 

kebutuhan yang mendasar seperti pembayaran tagihan listrik, 

air, pajak bumi dan bangunan, pulsa provider dan masih banyak 

lagi aplikasi yang difasilitasi melalui sistem mobile smartphone. 

Teknologi dalam sistem manajemen informasi juga akan 

mempermudah bank dalam menyimpan, merekam, dan 

menganalisa data nasabah, sehingga membantu bank dalam 

menjaga hubungan konsumen, mengatasi keluhan konsumen 

dengan lebih baik dan cepat, mengembangkan produk/layanan 

yang lebih sesuai bagi konsumen. Oleh karena itu, saat ini 

muncul beragam jenis kredit dengan fitur dan fasilitas yang 

berbeda yang mewakili interest dan gaya hidup dari segmen 

pasarnya. Kegiatan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang 

dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta 

menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile 

maupun web disebut sebagai layanan keuangan digital.  
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Dunia digital mengubah pola bisnis dan ekonomi yang sudah 

terjadi selama bertahun-tahun, salah satunya adalah Financial 

Technology (Fintech) yang kini mulai digandrungi para 

pebisnis. Semakin cepat teknologi maka semakin pendek umur 

produktivitas manusia, karena digantikan dengan teknologi dan 

ancaman ini datang dari generasi muda yang mulai mengalami 

perubahan gaya hidup. 

Keadaan masyarakat pada era globalisasi sekarang ini 

cenderung tidak dapat dipisahkan dengan teknologi informasi, 

karena hal tersebut memudahkan masyarakat dalam menjalin 

hubungan secara global dan memungkinkan masyarakat untuk 

masuk ke dunia internasional dengan mudah dengan adanya 

fitur-fitur penunjang komunikasi.  

Salah satu dampak perkembangan teknologi informasi adalah 

keadaan sosial masyarakat mengalami perubahan, tetapi masih 

terdapat kesenjangan yang terjadi pada masyarakat di daerah 

terpencil. Masyarakat di kota-kota besar sangat mudah untuk 

mengakses berbagai informasi yang ada melalui internet, 

sedangkan pada masyarakat pedesaan cenderung susah untuk 

mendapatkan informasi dari dunia maya. 

Namun bila dilihat secara keseluruhan, tentunya perkembang-

an teknologi informasi ini sangat berpengaruh terhadap 
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kehidupan masyarakat termasuk perkembangan teknologi 

perbankan. Ada banyak produk yang ditawarkan para pesaing 

mengharuskan perusahaan untuk memberikan sesuatu yang 

berbeda untuk masyarakat. 

Kepercayaan akan merek (brand) sangat penting untuk dimiliki 

oleh sebuah perusahaan, terutama bagi perusahaan jasa yang 

bergerak di bidang keuangan atau perbankan. Merek (brand) 

yang telah mapan biasanya menjadi simbol sebagai suatu 

produk yang sukses, sehingga turut berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen. Meskipun di pasar banyak 

beredar produk-produk yang sejenis dari produk pesaing, 

semuanya itu akan tergantung dari pandangan konsumen 

terhadap merek (brand). Jika konsumen sangat paham tentang 

merek (brand) yang diyakininya, maka akan membentuk citra 

merek (brand) tersebut di benak mereka, bahkan bisa jadi akan 

semakin kuat. Jika suatu merek (brand) mampu memenuhi 

harapan konsumen atau bahkan melebihi harapan konsumen, 

memberikan jaminan kualitas pada setiap kesempatan 

penggunaannya dan diproduksi oleh perusahaan yang memiliki 

reputasi baik, maka konsumen akan semakin yakin dengan 

pilihannya dan konsumen akan memiliki kepercayaan pada 

merek (brand) tersebut dan menganggap merek (brand) 

tersebut sebagai bagian dari dirinya. 
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Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan 

menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. 

Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk 

bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya 

akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan 

yang dimiliki seseorang bahwa kata janji atau pernyataan orang 

lain dapat dipercaya (Barnes, 2003). 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap materi 

pada BAB I, kerjakan tugas berikut; 

a. Bagaimana cara yang efektif dan efisien menghadapi 

Industri 4.0? 

b. Apa yang digunakan untuk pemanfaatan terhadap alat 

produksi dan komunikasi untuk menghadapi industri 

4.0? 

c. Bagaimana cara setiap individu menggunakan teknologi 

yang semakin maju di era globalisasi sekarang ini? 

d. Apa fungsi Bank di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan 

dengan lengkap! 

e. Apa saja inovasi yang dilakukan oleh pihak bank untuk 

mengimbangi kemajuan teknologi seperti sekarang ini? 

Jelaskan! 

f. Apa dan bagaimana perubahan dunia digital di 4.0 

sekarang ini? 

g. Apa pengaruh perkembangan teknologi informasi dan 

perbankan terhadap kehidupan masyarakat  saat ini? 

h. Faktor apa saja yang membuat masyarakat memilih 

suatu barang atau pelayanan atau jasa dari sebuah 

perusahaan? Jelaskan!  
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i. Jelaskan pengertian brand dan peranannya dalam dunia 

industri! 
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BAB II 

KUALITAS PELAYANAN, NILAI 
PELANGGAN, DAN KEPUASAN 

KONSUMEN 
 

Kualitas jasa (pelayanan) adalah suatu ukuran yang mengukur 

kemampuan suatu bisnis jasa dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggannya. Ini berarti dalam bisnis jasa ditanamkan sikap 

yang berorientasi pada pelanggan dengan mendengarkan 

“suara pelanggan“ (apa yang diinginkan pelanggan). Produk 

pelayanan yang berkualitas merupakan hal yang dapat 

memuaskan pelanggan. 

Engel (1990) dalam Tjiptono (2000:89) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli di mana 

alternatif yang dipilih sekurang- kurangnya sama atau 

melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan 

timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. 

Nilai pelanggan adalah rasio dari manfaat yang diharapkan oleh 

pelanggan terhadap pengorbanan pelanggan untuk 
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mendapatkan manfaat. Manfaat produk atau layanan diperoleh 

dengan mempertimbangkan atribut produk maupun atribut 

layanan. Sedangkan, pengorbanan pelanggan terdiri atas biaya 

transaksi, biaya siklus hidup dan resiko. (Tandjung, 2004:27). 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat 

untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan 

produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului 

dan mengikuti tindakan ini. Engel et al (1995) dalam Simamora 

(2002:1) 

 

A. Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono 2002:51). Goeth 

dan Davis dalam Simamora (2001:180) kualitas merupakan 

suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, 

layanan, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan, sedangkan menurut Kotler (2004:67) 

kualitas (mutu) adalah keseluruhan ciri serta sifat suatu produk 

atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk 
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memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Nitecki 

dkk, (2000) dalam (Wang & Shieh 2005:195) Mendefinisikan 

kualitas pelayanan dalam hal memenuhi atau melampaui 

harapan konsumen, atau sebagai perbedaan antara persepsi 

dan harapan dan persepsi konsumen tentang sebuah 

pelayanan.  

Rangkuti (2006:28-29) kualitas jasa didefinisikan sebagai 

penyampaian jasa yang akan melebihi tingkat kepentingan 

pelanggan. Kualitas jasa dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu 

jasa yang dirasakan (perceived value) dan jasa yang diharapkan 

(expected value), karena jasa tidak kasat mata serta kualitas 

teknik jasa tidak selalu dapat dievaluasi secara akurat, 

pelanggan berusaha menilai kualitas jasa berdasarkan apa yang 

dirasakannya, yaitu atribut- atribut yang mewakili kualitas 

proses dan kualitas pelayanan. 

Kualitas sebagaimana di interpretasikan ISO 9001 (2015), 

merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi 

persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang 

menentukan dan menilai sampai seberapa jauh sifat dan 

karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. Pengertian kualitas 

tersebut menunjukan bahwa kualitas itu berkaitan erat dengan 

pencapaian standar yang diharapkan. 
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Menurut Crosby kualitas adalah “conformance to to 

requirement:, bahwa kualitas itu harus dinilai dengan fokus dan 

harus mengerti tentang harapan pelanggan, sehingga 

diharapkan organisasi atau perusahaan dapat memenuhi 

harapan pelanggan dengan memberikan apa yang konsumen 

inginkan. Parasuraman, et al. (dalam sukmawati 2011:3) 

mengatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan dasar bagi 

pemasaran jasa, karena inti produk yang dipasarkan adalah 

suatu kinerja (yang berkualitas), dan kinerjalah yang dibeli oleh 

pelanggan, oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan 

merupakan dasar bagi pemasaran jasa.  

Konsep pelayanan yang baik akan memberikan peluang bagi 

perusahaan untuk bersaing dalam merebut konsumen, 

sedangkan kinerja yang baik (berkualitas) dari sebuah konsep 

pelayanan menimbulkan situasi yang kompetitif, yang dapat 

diimplementasikan melalui strategi untuk meyakinkan 

pelanggan, memperkuat merk, dan penentuan harga (dalam 

Sukmawati 2011:2-3).  

Dalam pembentukannya, menurut Parasuraman (dalam 

Lupiyoadi 2001 : 148-149) mengacu kepada beberapa indikator 

terdapat lima dimensi kualitas pelayanan menurut, yaitu:  
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1) Keandalan (Reliability): suatu kemampuan dalam 

memenuhi janji (tepat waktu, konsisten, kecepatan dalam 

pelayanan) merupakan suatu hal yang penting dalam 

pelayanan. Pemenuhan janji dalam pelayanan akan terkait 

dan mencerminkan kredibilitas perusahaan dalam 

pelayanan.  

2) Bukti langsung (tangibles): penampilan dan kemampuan 

sarana dan prasarana fisik harus dapat diandalkan, keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan 

yang diberikan oleh pemberi jasa. Penampilan fisik 

pelayanan (seperti penampilan fisik, perlatan), karyawan, 

dan komunikasi akan memberikan warna dalam pelayanan 

pelanggan.  

3) Daya tanggap (responsiveness): suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsif) kepada pelanggan, membiarkan konsumen 

menunggu tanpa adanya suatu alasan yang menyebabkan 

persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan.  

4) Jaminan (assurance): pengetahuan dan keramahan 

karyawan serta kemampuan melaksanakan tugas secara 

spontan yang dapat menjamin kinerja yang baik sehingga 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan.  
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5) Empati (empathy): memberikan perhatian yang bersifat 

individual atau pribadi kepada pelanggan dan berupaya 

untuk memahami keinginan konsumen. 

 

b. Jenis-Jenis Pelayanan 

Pelayanan tidak bisa dilepaskan dengan manusia, karena 

pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup 

manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai makhluk 

sosial. Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup 

manusia menyebabkan adanya bermacam-macam jenis 

pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia 

tersebut.  

Sebuah kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat 

sebagai penerima layanan mengharapkan tingkat keunggulan 

dari setiap jasa pelayanan yang didapat dari pelayanan yang 

didapatkan sebelumnya. Bila pelayanan yang diberikan 

melampaui harapan dari masyarakat pelanggan, maka kualitas 

pelayanan yang diberikan akan mendapatkan persepsi yang 

ideal dari para penerima pelayanan. Lebih jelas lagi Gaspersz 

(2012) mengungkapkan sejumlah pengertian pokok dari 

kualitas pelayanan, yaitu : 
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1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik 

keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif, yang 

memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan 

kepuasaan atas penggunaan produk itu. 

2. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari segala 

kekurangan atau kerusakan. 

Pengertian pokok kualitas pelayanan seperti yang dijelaskan di 

atas menunjukan bahwa kualitas pelayanan adalah kualitas 

yang terdiri dari keistimewaan dari berbagai pelayanan, yang 

bertujuan untuk memenuhi kepuasan pelayanan yang didapat 

tersebut. Pendapat diatas ditegaskan oleh Boediono (2011) 

bahwa pada hakekatnya pelayanan yang berkualitas itu adalah: 

1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas 

dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan umum. 

2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana 

pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselengarakan 

secara lebih berdayaguna dan berhasil guna. 

3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran 

serta masyarakat dalam membangun serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat luas. 
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Hakekat suatu pelayanan berkualitas yang diartikan oleh 

Boediono (2011) berdasarkan pada hakekat yang 

memprioritaskan peningkatan mutu pelayanan dan 

kemampuan dari penyedia pelayanan kepada penerima layanan 

agar pelayanan yang diberikan lebih berdaya dan berhasil guna 

di berbagai macam aspek, yaitu : 

1. Aspek kemampuan sumber daya manusia. Terdiri dari 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap diupayakan untuk 

ditingkatkan. Hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan 

tugasnya dan apabila pelaksanaan tugas dilakukan secara 

lebih profesional, maka akan menghasilkan kualitas 

pelayanan yang lebih baik. 

2. Aspek sarana dan prasarana. Apabila keduanya dikelola 

secara tepat, cepat, dan lengkap,sesuai dengan kebutuhan 

atau tuntutan masyarakat. Hal tersebut akan menghasilkan 

kualitas pelayanan yang lebih baik. 

3. Aspek prosedur. Pelaksaannya harus memperhatikan dan 

menerapkan ketepatan prosedur, kecepatan prosedur, serta 

kemudahan prosedur, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan yang lebik baik dari sebelumnya. 
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4. Bentuk jasa yang diberikan kepada masyarakat dapat 

berupa kemudahan dalam memperoleh informasi, 

ketepatan, kecepatan pelayanan, sehingga kualitas 

pelayanan yang lebih baik akan dapat diwujudkan. 

Pelayanan dapat dikatakan berkualitas jika sesuai dengan 

keinginan atau kebutuhan penerima layanan, untuk 

mengetahuinya perlu dilakukan pengukuran dan penilaian dari 

pengguna layanan. Kualitas pelayanan berhasil dibangun, 

apabila pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. 

Pengakuan terhadap keprimaan sebuah pelayanan bukan 

berasal dari aparatur yang memberikan pelayanan, melainkan 

datang dari pengguna jasa layanan. (Lukman, 2012), sehingga 

citra kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang 

atau persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut 

pandang atau persepsi pelanggan. Pelanggan yang 

mengkonsumsi dan menikmati jasa, sehingga merekalah yang 

seharusnya menentukan standar kualitas pelayanan. Persepsi 

pelanggan terhadap kualitas jasa atau pelayanan merupakan 

penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan.  

Proses penentuan suatu kualitas pelayanan yang diberikan 

merupakan penilaian dari penerima jasa berdasarkan sudut 

pandang dan persepsi pelanggan atas jasa pelayanan yang 
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didapatkan. Persepsi penilaian pelanggan yang diberikan 

terhadap pelayanan merupakan penilaian menyeluruh, 

sehingga dapat dikatakan bahwa suatu pelayanan yang 

berkualitas adalah pelayanan yang berdasarkan pada kepuasan 

pelanggan. 

 

c.  Dimensi Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan berfokus kepada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaianya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan, yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang 

dipersepsikan. Menurut (Zeithalm, Parasuraman dan Berry, 

2002) menyimpulkan terdapat 5 (lima) dimensi SERVQUAL 

(dimensi kualitas pelayanan) : 

1. Bukti Langsung (Tangible) 

Bukti langsung (tangibles) adalah bukti fisik dari suatu jasa 

yang berupa fasilitas fisik yaitu kebutuhan konsumen yang 

berfokus pada fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan, tempat 

parkir, kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan, 
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kelengkapan peralatan, sarana komunikasi serta penampilan 

karyawan. 

Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi konsumen. 

Pada saat yang bersamaan aspek ini juga merupakan salah satu 

sumber yang mempengaruhi harapan konsumen. Karena 

dengan bukti fisik yang baik maka harapan konsumen menjadi 

lebih tinggi. Oleh karena itu merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh aspek wujud fisik 

yang paling tepat, yaitu masih memberikan impresi positif 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan tetapi tidak 

menyebabkan harapan pelanggan yang terlalu tinggi, sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan 

kepuasan kepada konsumen. 

2. Kehandalan (Reliability) 

Kehandalan (reliability) yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan seusai dengan apa yang dijanjikan 

secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Pemenuhan janji 

dalam pelayanan akan mencerminkan kredibilitas perusahaan. 
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Kehandalan merupakan konsistensi perusahaan dalam 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang 

ditawarkan. Dengan kata lain reliability menyangkut 

kemampuan perusahaan untuk dapat memberikan pelayanan 

secara akurat dan meyakinkan. 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Daya tanggap (responsiveness) merupakan suatu kebijakan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian 

informasi yang jelas sehingga responsiveness dapat 

menumbuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa 

yang diberikan. Daya tanggap/ketanggapan yang diberikan oleh 

perusahaan dengan baik akan meningkatkan kepuasan yang 

dirasakan oleh konsumen. 

Dalam implementasinya daya tanggap meliputi kesigapan 

karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan 

pelayanan cepat dan tangap, yang meliputi kesigapan karyawan 

dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam 

menangani transaksi serta penanganan keluhan pelanggan. 
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4. Jaminan (Assurance) 

Yaitu meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuannya 

terhadap produk secara tepat, keramahtamahan, perhatian dan 

kesopanan, keterampilan dalam memberikan informasi, 

kemampuan dalam memberikan keamanan dalam 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan dan kemampuan dalam 

menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau pun keraguan. Pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan dapat menumbuhkan 

rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Jaminan atau 

assurance merupakan pengetahuan dan kemampuan karyawan 

untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri 

konsumen dalam membeli jasa yang ditawarkan. Oleh karena 

itu, assurance sangatlah penting karena melibatkan persepsi 

konsumen terhadap resiko ketidakpastian yang tinggi terhadap 

kemampuan penyedia jasa. 

5. Perhatian (Empathy) 

Empati (emphaty) yaitu perhatian dengan memberikan sikap 

yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk 

menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk 
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berkomunikasi dengan pelanggan dan usaha perusahaan untuk 

memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dimana suatu 

perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan 

tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi 

pelanggan. 

Dengan adanya perhatian khusus dan komunikasi yang baik 

dari pegawai suatu perusahaan atas konsumen akan 

berpengaruh juga pada kepuasan konsumen, karena konsumen 

akan merasa diperhatikan oleh perusahaan yaitu apa yang 

dibutuhkan dan dikeluhkannya ditanggapi secara baik oleh 

pihak perusahaan. 

Dari semua penjabaran di atas, pada dasarnya definisi kualitas 

pelayanan berfokus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan, serta ketepatan penyampaianya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Terdapat faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas jasa, yaitu : jasa yang diharapkan 

(expected service) dan jasa yang dipersepsikan (perceived 

service). (Zeithalm, Parasuraman, Berry, 2002). 

Gaspersz (2012) menyebutkan bahwa ada beberapa dimensi 

yang harus diperhatikan dalam rangka perbaikan kualitas 

pelayanan demi pencapaian maksimal, yaitu : 
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1. Ketepatan waktu pelayanan, hal yang perlu diperhatikan 

disini adalah berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu 

proses. 

2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas 

pelayanan dan bebas dari kesalahan-kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, 

terutamamereka yang berinteraksi langsung dengan 

pelanggan eksternal. Citra pelayanan dan perusahaan yang 

berada di garis depan pelayanan langsung kepada 

pelanggan eksternal. 

4. Tanggung jawab, yang berkaitan dengan penerimaan 

pesanan, maupun penanganan keluhan dari pelanggan 

eksternal. 

5. Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan 

ketersediaan sarana pendukung serta pelayanan 

komplementer lainnya. 

6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, berkaitan 

dengan banyaknya petugas yang melayani. 

7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi untuk 

memberikan pola-pola baru pelayanan. 
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8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas, 

penanganan permintaan khusus dan lain-lain. 

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan 

dengan lokasi, ketersediaan informasi, petunjuk-petunjuk 

dan bentuk-bentuk lainnya. 

10. Atribut pendukung pelayanan lainnya. 

Unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mengukur atau 

mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa 

dari perusahaan dapat diketahui dari perilaku pengguna jasa. 

Menurut (Zeithalm, Parasuraman, Berry, 2002). Wujud dari 

perilaku pengguna jasa yang puas sebagai berikut: 

1. Loyality (kesetiaan) 

2. Paymore (membayar lebih) 

3. External response (respon luar) 

4. Internal response (respon dalam) 
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B. Nilai Pelanggan (Customer Value) 

Kualitas pelayanan dan nilai pelanggan erat kaitannya dengan 

kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan dan nilai pelanggan 

merupakan penilaian menyeluruh atas suatu tingkat pelayanan 

yang baik, sedangkan kepuasan pelanggan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan hasil kinerja yang 

di rasakan di bandingkan dengan harapannya. Kepuasan 

pelanggan dapat tercipta dengan adanya kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh sebuah perusahaan melebihi harapan dari 

pelanggan dan persepsi pelanggan akan nilai yang diperoleh 

lebih dari pengorbanan yang dilakukan. Dengan kata lain 

semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan dan persepsi 

pelanggan akan nilai yang diperoleh suatu produk maka akan 

semakin besar kepuasan yang dirasakan pelanggan. 

Menurut Zeithaml (1987) dalam (Sweeney & Soutar, 2001:204) 

nilai pelanggan merupakan keseluruhan penilaian pelanggan 

tentang kegunaan suatu produk yang berdasar pada persepsi 

tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan. Sedangkan 

menurut Rangkuti (2003:31) nilai pelanggan sebagai 

pengkajian secara menyeluruh manfaat dari suatu produk, 

didasarkan persepsi pelanggan atas apa yang didapat dengan 

biaya yang dikeluarkan. 
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Anderson dkk, dalam Tjiptono (2007:296) menyatakan bahwa 

nilai pelanggan merupakan perceived worth dalam unit 

moneter atas serangkaian manfaat ekonomis, teknis, layanan 

dan social sebagai pertukaran atas harga yang dibayarkan 

untuk suatu produk. Di sisi lain Monroe dalam Tjiptono 

(2007:296) mengemukakan bahwa nilai pelanggan adalah 

tradeoff antara persepsi pelanggan terhadap kualitas atau 

manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga 

yang dibayarkan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat dikembangkan secara 

komprehensif, bahwa secara garis besar nilai pelanggan 

merupakan keseluruhan penilaian konsumen terhadap suatu 

produk bedasarkan persepsinya tentang serangkaian manfaat 

yang didapatkan dan seberapa besar yang dikorbankan untuk 

mendapatkan produk. 

Nilai pelanggan (customer value) merupakan persepsi 

pelanggan tentang keseimbangan antara manfaat yang diterima 

dengan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan 

manfaat tersebut (Buttle,2007). Nilai secara garis besar adalah 

benefit dibagi cost, sehingga menghasilkan value atau nilai yang 

juga dapat ditafsirkan sebagai perspektif yang 

berkesinambungan terhadap tindakan konsumen untuk 
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mengambil suatu keputusan dalam produk atau jasa, sehingga 

dapat menghasilkan kesejahteraan bagi konsumen. 

a. Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Beberapa cara dalam pengukuran kepuasan konsumen adalah 

sebagai berikut (Kotler, 2004: 44-45) : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Cara ini diterapkan dengan memberikan kesempatan serta 

kemudahan kepada para konsumennya untuk menyampaikan 

apa yang dirasakan dalam bentuk keluhan, saran atau pendapat 

kepada perusahaan melalui media misalnya dengan 

menyediakan kotak saran, kartu komentar dan customer 

service. 

2. Pembeli Bayangan (Ghost shopping) 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai 

konsumen adalah dengan memperkerjakan Ghost shopping 

atau orang yang berperan atau bersikap sebagai konsumen 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka 

melaporkan mengenai kekuatan dan kelemahan produk 

perusahaan dan pesaing berdasar pengalaman mereka dalam 

pembelian produk tersebut. 
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3. Analisis kehilangan Konsumen (Lost customer analysis) 

Cara ini dilakukan dengan menghubungi konsumen yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah ke produsen lain dan 

menganalisisnya agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi 

serta untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan 

kebijakan perbaikan selanjutnya. 

4. Survei kepuasan konsumen 

Cara ini diterapkan dengan melalui survei, perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 

konsumen serta juga memberikan tanda (signal) positif bahwa 

perusahaan menaruh perhatian terhadap para konsumennya. 

Pengukuran metode ini bias dengan berbagai cara, diantaranya: 

a. Direcly reported satisfaction 

bertanya langsung kepada pelanggan mengenai tanggapannya 

akan kinerja yang dirasakan. 

b. Derived dissatisfaction 

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang menyangkut 

harapan akan atribut tertentu dan kinerja yang dirasakan. 
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c. Problem analysis 

Dilakukan dengan pelanggan menjadi responden untuk 

mengungkapkan keluhan dan memberikan saran untuk 

penyelesainnya. 

d. Impoertance-performance analysis 

Dilakukan dengan cara meminta responden untuk meranking 

elemen- elemen yang ditawarkan dan kinerja perusahaan 

terhadap elemen itu mulai dari yang penting-tidak penting atau 

dari yang baik-buruk. 

Menurut Sweeney & Soutar (2008), nilai dari setiap merek 

(brand) produk ataupun jasa merupakan aset yang bernilai bagi 

produsen untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ada empat indikator 

yang digunakan dalam pengukuran nilai pelanggan, 

diantaranya: 

1)  Nilai Emosional (Emotional value) 

Nilai emosional merupakan nilai yang berasal dari kemampuan 

produk untuk menimbulkan perasaan positif pada diri 

konsumen. Atribut-atribut dari nilai emosional meliputi 

kemampuan sebuah produk untuk menimbulkan rasa ingin 
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mengkonsumsi produk tersebut dan kemampuan sebuah 

produk untuk menciptakan rasa senang atau puas pada 

konsumen. Nilai emosional akan mempengaruhi kepuasan 

konsumen karena berkaitan dengan kemampuan produk 

menciptakan rasa senang bagi penggunanya. Semakin tinggi 

nilai emosional yang terbentuk, maka akan semakin tinggi pula 

kepuasan konsumen. 

2) Nilai Sosial (Social value) 

Nilai sosial merupakan nilai yang didapatkan dari kemampuan 

produk untuk meningkatkan konsep diri-sosial konsumen. 

Atribut-atribut dari nilai sosial tersebut meliputi kemampuan 

sebuah produk untuk menimbulkan rasa bangga kepada 

konsumen dan kemampuan sebuah produk untuk 

menimbulkan kesan yang baik kepada konsumen. Nilai sosial 

mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

karena berkaitan dengan kemampuan sebuah produk atau jasa 

untuk meningkatkan konsep diri-sosial konsumen. Semakin 

tinggi penilaian konsumen dari segi sosial terhadap sebuah 

produk atau jasa maka akan semakin tinggi pula kepuasan yang 

terbentuk. 
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3) Nilai Kualitas/Performa Jasa (Quality/performance value).  

Nilai kualitas/performa jasa merupakan nilai yang diperoleh 

dari persepsi pelanggan terhadap kualitas dan kinerja yang 

diharapkan atas produk atau jasa. Atribut-atribut dari nilai 

kualitas meliputi manfaat yang diperoleh konsumen setelah 

mengkonsumsi produk tersebut dan konsistensi pelayanan oleh 

karyawan perusahaan. Nilai kualitas/performa jasa 

memberikan kontribusi yang besar terhadap terbentuknya 

kepuasan konsumen. Semakin tinggi penilaian konsumen 

terhadap kualitas dan kinerja atas sebuah produk atau jasa 

maka akan semakin tinggi pula tingkaat kepuasan konsumen. 

4) Nilai Terhadap Biaya (Price/value for money) 

Nilai terhadap biaya merupakan nilai yang didapatkan dari 

produk karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka 

panjang. Atribut-atribut dari nilai terhadap biaya meliputi 

perbandingan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang 

diperoleh dari produk tersebut dan perbandingan biaya yang 

dikeluarkan untuk produk tersebut dengan produk serupa dari 

perusahaan lain. Nilai ini akan sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen karena konsumen akan membandingkan 

harga dengan manfaat yang diperoleh dari produk tersebut. 

Harga yang tidak terlalu tinggi dan masuk akal dengan manfaat 
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lebih yang diperoleh dari sebuah produk maka akan terbentuk 

kepuasan konsumen, begitu juga sebaliknya. 

Butz & Goodstein (1996) menegaskan bahwa nilai pelanggan 

adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan 

produsen setelah pelanggan memakai produk atau jasa yang 

dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati produk yang 

bersangkutan memberikan nilai tambah. 

Menurut Kotler & Keller (2016:105). Nilai yang dipikirkan 

pelanggan (CPV-Customer Perceived Value) adalah selisih 

antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta 

semua biaya tawaran tertentu dan alternatif lain yang 

dipikirkan.  Nilai pelanggan total (total customer value) adalah 

nilai moneter yang dipikirkan atas sekumpulan manfaat 

ekonomis, fungsional, dan psikologis, yang diharapkan 

pelanggan atas tawaran pasar tertentu.   

Biaya pelanggan total (total customer cost) adalah sekumpulan 

biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk mengevaluasi, 

mendapatkan, menggunakan, dan membuang tawaran pasar 

tertentu, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikis. 

Nilai yang dipikirkan pelanggan didasarkan pada perbedaan 

antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang 

diberikannya untuk berbagai kemungkinan pilihan. Pelanggan 



35 

mendapatkan manfaat dengan mengeluarkan sejumlah biaya 

tertentu untuk mendapatkan produk atau jasa dari suatu 

perusahaan, sedangkan marketer dapat meningkatkan nilai 

tawaran pelanggan dengan kombinasi meningkatkan manfaat 

fungsional atau emosional dan atau mengurangi satu atau lebih 

berbagai jenis biaya. 

Menurut Kotler & Keller (2016 :109) nilai mencerminkan 

sejumlah manfaat, baik yang berwujud maupun yang tidak 

berwujud, dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. Nilai 

adalah kombinasi kualitas, pelayanan, dan harga disebut juga 

sebagai “tiga elemen nilai pelanggan”. Nilai meningkat seiring 

dengan meningkatnya kualitas dan pelayanan, dan sebaliknya 

menurun seiring dengan menurunnya harga, walaupun faktor-

faktor lain juga dapat memainkan peran penting dalam persepsi 

kita akan nilai. 

Menurut Buttle (2007) produsen dapat meningkatkan persepsi 

melalui pelanggan dengan dua cara, yaitu menambah manfaat 

yang diterima atau mengurangi pengorbanan yang mereka 

berikan. Nilai pelanggan dapat dinilai darisisi pengorbanan 

sebagai berikut; 
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a. Uang (harga yang ditawarkan).  

Harga di sini dapat berupa harga yang tertera atau tidak tertera. 

Mungkin ada biaya tambahan kartu kredit (surcharge), beban 

bunga untuk pembayaran yang diperpanjang atau biaya 

garansi. Mungkin juga ada diskon yang diberikan untuk 

pelanggan khusus, pembayaran awal, atau pembelian dalam 

jumlah banyak. 

b. Biaya pencarian.  

Proses pembelian bisa jadi menjadi pekerjaan yang melelahkan, 

karena pelanggan akan membandingkan beberapa pilihan dan 

itu dapat memakan waktu lama. Biaya transaksi biasanya lebih 

rendah ketika biaya pencarian dihilangkan dan proses 

pembelian telah menjadi rutinitas. Beberapa supplier rela 

menanggung biaya pengelolaan inventaris pelanggan potensial, 

sehingga pelanggan tersebut tidak akan tergoda mencari solusi 

alternatif. 

c. Biaya fisik.  

Pembelian bisa jadi pengalaman yang melelahkan dan 

menegangkan. Biaya fisik bisa begitu mahal untuk beberapa 

pelanggan, sehingga mereka menunda pembeliannya sampai 

saat yang lebih baik, bahkan pelanggan lainnya membatalkan 
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pembelian seluruhnya. Risiko juga menjadi pertimbangan 

dalam menghitung biaya fisik. Risiko memiliki berbagai bentuk, 

seperti kinerja, fisik, keuangan, sosial, dan psikologis. Ketika 

pelanggan mencoba untuk mengurangi risiko, berarti pada saat 

ini sedang berusaha mengurangi denominator dari persamaan 

nilai, sehingga dapat menambah nilai. Supplier dapat 

menciptakan berbagai cara dalam membantu pelanggan 

mengurangi tingkat risikonya. Misalnya risiko keuangan dapat 

dikurangi dengan harga yang pasti dan rencana pembayaran 

bebas bunga. 

Chaudhrui & Holbrook (2001) menyusun tipologi nilai 

pelanggan berdasarkan tiga dimensi utama, yakni nilai 

ekstrinsik versus nilai intrinsik, self-oriented value versus 

other-oriented value, dan nilai aktif versus nilai reaktif. 

Berdasarkan ketiga dimensi ini, Chaudhrui & Holbrook (2001) 

mengidentifikasi delapan tipe nilai pelanggan utama dalam 

pengalaman konsumsi sebagai berikut: 

1. Efficiency Value (Rasio Output/Input atau Convenience 

Value), merupakan nilai ekstrinsik yang dihasilkan dari 

penggunaan secara aktif berbagai cara untuk mewujudkan 

tujuan berorientasi pribadi. Oleh sebab itu, efisiensi tidak 

dapat dipisahkan dari tindakan pemakaian produk demi 

pencapaian tujuan pribadi. 
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2. Excellence Value (Kualitas), menyangkut respon reaktif 

berupa mengagumi objek atau pengalaman tertentu karena 

kapasitas ekstrinsiknya untuk berperan sebagai sarana 

dalam mewujudkan tujuan berorientasi pribadi. 

3. Political Value (Kesuksesan), yakni nilai yang mencakup 

upaya aktif mengejar kesuksesan yang diberikan orang lain. 

Dalam konteks ini, politik merupakan penggunaan produk 

atau pengalaman konsumsi pribadi sebagai sarana atau cara 

untuk mendapatkan respon positif dari orang lain. 

4. Esteem Value (Reputasi), merupakan nilai politis yang 

bersifat reaktif dan tercermin dalam bentuk reputasi atau 

penghargaan sosial. Esteem value didapatkan melalui 

kontemplasi reaktif atas status atau prestise seseorang, 

sebagaimana tecermin dalam pendapat positif dari orang 

lain. 

5. Play Value (Kesenangan), mencerminkan pengalaman self-

oriented yang aktif dan dinikmati demi kepentingan sendiri. 

6. Esthetic Value (Keindahan). Karakteristik nilai estetis 

didapat sebagai hasil apresiasi reaktif, contohnya apresiasi 

terhadap karya seni. 
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7. Morality Value (Kebajikan) mencerminkan active other-

oriented value.  

8. Spiritual Value (Keyakinan) mirip dengan moralitas, namun 

fokusnya lebih pada pencapaian intrinsic other-oriented 

value. 

Delapan tipe nilai pelanggan utama di atas diadaptasikan ke  

model  perval  menurut  Chaudhrui  &  Holbrook (2001) ke 

dalam konteks jasa yang terdiri dari lima nilai, yaitu: 

1. Nilai Kinerja/Kualitas 

2. Nilai sosial 

3. Nilai emosional 

4. Nilai interaksi sosial 

5. Nilai Biaya/Harga.  

Dari beberapa konsep dan definisi tentang nilai pelanggan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa nilai pelanggan merupakan 

perbandingan antara manfaat yang dirasakan oleh pelanggan 

dengan apa yang mereka korbankan untuk mendapatkan atau 

mengonsumsi suatu produk. 
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C. Kepuasan Konsumen (Customer Satisfaction) 

a. Pengertian Kepuasan Konsumen (Customer Satisfaction) 

Engel dkk dalam Tjiptono (2005:24) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi yang hasilnya “sama” 

atau “melampaui” harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memenuhi 

harapan. Perbandingan antara harapan dan kinerja yang 

didapatkan oleh konsumen akan menghasilkan perasaan 

senang atau tidak senang. Apabila kinerja sesuai atau bahkan 

melebihi dari yang diharapkan, maka konsumen akan merasa 

senang atau puas. Sebaliknya apabila kinerja berada di kurang 

dari yang diharapkan, maka pelanggan akan merasa kecewa 

atau tidak puas. 

Kepuasan pelanggan juga dapat didefinisikan sebagai tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja dari 

sebuah produk yang dirasakan dengan yang diharapkan. 

Dengan memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, dapat 

meningkatkan meningkatkan loyalitas pelanggan dan 

mencegah perputaran pelanggan, mengurangi sensivisitas 

harga, mengurangi biaya kegagalan pemasaran, dan 

mengurangi biaya operasi (Rangkuti 2003:23). 
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Westbrook & Reilly berpendapat bahwa kepuasan konsumen 

merupakan respon emosional terhadap pengalaman-

pengalaman berkaitan dengan produk atau jasa tertentu yang 

dibeli, gerai ritel, atau bahkan pola prilaku (seperti perilaku 

belanja dan perilaku membeli) Serta pasar secara 

keseluruhan.(Tjiptono,2006 :349). 

Kepuasan konsumen adalah perasaan (feeling) yang dirasakan 

pembeli dari kinerja perusahaan yang memenuhi harapan 

mereka. Namun ditinjau dari perspektif perilaku konsumen, 

kepuasan konsumen lantas menjadi sesuatu yang kompleks. 

Perilaku setelah pembelian akan menimbulkan sikap puas atau 

tidak puas pada konsumen, maka kepuasan konsumen 

merupakan fungsi dari harapan pembeli atas produk atau jasa 

dengan kinerja yang dirasakan (Spreng, Mackenzie, dan 

Olshvskhy). 

Westbrook menyatakan bahwa kepuasan pelangan adalah 

penilaian evaluatif global terhadap pemakaian/konsumsi 

produk. Tse & Wilton mendefinisikan kepuasan dan 

ketidakpuasan pelanggan sebagai respon pelanggan terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara harapan 

awal sebelum pembelian dan kinerja actual produk yang 

dipersepsikan setelah pemakaian atau konsumsi produk / jasa 

bersangkutan (Tjiptono 2006 :349). 
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Menurut Tjiptono (2005) kepuasan pelanggan adalah 

keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang dan 

jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. 

Rambat Lupiyoadi (2001) kepuasan pelanggan merupakan 

suatu tingkatan dalam kebutuhan, keinginan, dan harapan dari 

pelanggan akan dapat terpenuhi atau terlampaui melalui suatu 

transaksi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian 

ulang. 

Menurut Kotler & Keller (2016:167) kepuasan adalah perasaan 

puas atau kecewa seseorang (pelanggan) yang dihasilkan dari 

perbandingan performa produk atau hasil dengan ekspektasi. 

Jika performanya tidak sesuai ekspektasi pelanggan, maka 

mereka akan kecewa. Begitupun sebaliknya, jika sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan, mereka akan merasa puas. 

 

b. Faktor-faktor yang Menentukan Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

berikut ini adalah pendapat beberpa ahli tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Handi (2003:22-23), 

penentu kepuasan konsumen adalah sebagai berikut: 
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1) Kualitas produk, yaitu mengenai performance (kinerja 

produk), reliability (kehandalan produk), conformace 

(kesesuaian produk), durability (daya tahan produk), dan 

feature (cirri atau keistimewaan tambahan dari suatu 

produk). 

2) Kualitas pelayanan, yaitu faktor penentu kepuasan 

konsumen yang terdiri dari lima dimensi pelayanan yaitu 

Reliability (kehandalan), Responsiveness (daya tanggap), 

Assurance (jaminan), Empathy (empati), Tangible (bukti 

fisik). 

3) Faktor emosional, konsumen tidak hanya akan merasa puas 

dengan kualitas produk, tetapi juga puas dan bangga jika 

mereka memperoleh self-esteem atas merek yang 

dipakainya. 

4) Harga, produk dengan kuallitas yang sama namun harga 

relative lebih rendah, akan lebih menimbulkan kepuasan 

pada konsumen. 

5) Biaya dan kemudahan mendapatkan produk, dengan biaya 

yang relatif lebih rendah dan lebih mudah mendapatkan 

produk, konsumen akan merasakan kepuasan terhadap 

produk tersebut. 
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Menurut Kotler & Keller, (2016:174) mempertahankan 

pelanggan merupakan hal penting. Oleh karena itu, terdapat 

lima dimensi untuk mengukur kepuasan konsumen, yaitu; 

1. Membeli lagi. 

2. Merekomendasikannya kepada orang lain. 

3. Kurang memperhatikan merek dan iklan produk pesaing. 

4. Membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

5. Menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan. 

Menurut Kotler dan Keller (2016:157) ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kepuasan konsumen, antara lain : 

1. Kualitas produk, pelanggan akan merasa puas bila hasil 

evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka 

gunakan berkualitas. 

2. Harga, produk dengan kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberi nilai 

yang tinggi kepada pelanggannya. 

3. Kualitas pelayanan (service quality), pelanggan akan merasa 

puas jika mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau 

sesuai dengan harapannya. 
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4. Faktor emosional (emotional factor), pelanggan akan merasa 

bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain 

kagum kepadanya bila mengunakan produk merek tertentu. 

5. Biaya dan kemudahan, pelanggan yang tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan atau membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk, cenderung puas terhadap 

produk. 

Untuk dapat memuaskan kebutuhan pelanggan, perusahaan 

dapat melakukan beberapa tahapan (Zulian, 2013) : 

a) Mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan 

b) Mengetahui proses pengambilan keputusan dalam membeli 

produk 

c) Membangun citra perusahaan 

d) Membangun kesadaran akan pentingnya kepuasan 

pelanggan 

Kepuasan konsumen terbagi menjadi dua, yaitu kepuasan 

fungsional, yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari 

fungsi atau pemakaian suatu produk dan kepuasan psikologikal, 

yang merupakan kepuasan yang diperoleh dari atributyang 

bersifat tidak berwujud. 
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Kepuasan pelanggan terbagi kedalam tiga tingkat atau level 

dimulai dengan pelanggan merasa tidak puas hingga pelanggan 

merasa berada pada tingkat sangat puas, menurut Kotler dan 

Keller (2016:155) yaitu : 

1. Level one, customer are likely abandon the company and 

even badmouth. 

2. At level two to level four, customer are fairly satisfied but still 

find it easy to swich when better offer comes along. 

3. At level five, the customer is very likely to repurchase and 

even spread good word of mouth about the company. 

Lupiyoadi (2001:58) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen terdiri dari: 

1) Product (Produk) 

Produk seperti apa yang hendak ditawarkan, yang sangat 

penting disini adalah kualitas dari produk tiu sendiri. 

Konsumen tidak hanya membeli fisik dari produk tetapi juga 

manfaat dan nilai dari produk. 
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2. Price (Harga) 

Penentuan harga yang dipakai untuk suatu produk, hal ini 

sangat signifikan dalam pemberian value kepada konsumen dan 

mempengaruhi image (citra) produk serta keputusan 

konsumen untuk membeli. Strategi harga berhubungan dengan 

pendapatan konsumen dan turut mempengaruhi penawaran. 

3. Place (Lokasi) 

Sistem pengantaran (delivery) yang akan diterapkan, ini 

merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran 

distribusi (cara penyampaian kepada konsumen dan diman 

lokasi yang strategis). 

4. Promotion (Promosi) 

Cara promosi yang harus dilakukan (proses pemilihan bauran 

promosi) 

5. People (Orang) 

Kualitas orang yang terlibat dalam pemberian pelayanan, 

berhubungan dengan seleksi, pelatihan, motivasi dan 

manajemen SDM. Untuk mencapai kualitas terbaik, pegawai 

harus dilatih untuk menyadari bahwa hal terpenting adalah 

memberi kepuasan kepada konsumen. 
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6. Process (Proses) 

Proses dalam semua aktivitas yang umumnya terdiri dari 

prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal 

rutin, dimana pelayanan dihasilkan dan disampaikan kepada 

konsumen. 

7. Customer Service (Layanan Konsumen) 

Tingkat pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen, 

dimana hal ini ditujukan untuk mencapai kepuasan konsumen. 

Menurut Giese & Cote (2000). Sekalipun banyak definisi 

kepuasan konsumen, namun secara umum tetap mengarah 

kepada tiga komponen utama, yaitu: 

1. Respon : Tipe dan intensitas Kepuasan konsumen 

merupakan respon emosional dan juga kognitif. Intesitas 

responnya mulai dari sangat puas dan menyukai produk 

sampai sikap yang apatis terhadap produk tertentu. 

2. Fokus pada performansi objek disesuaikan pada beberapa 

standar. Nilai standar ini secara langsung berhubungan 

dengan produk, konsumsi, keputusan berbelanja, penjual 

dan toko. 
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3. Waktu respon Respon terjadi pada waktu tertentu, antara 

lain : setelah konsumsi, setelah pemilihan produk atau jasa, 

berdasarkan pengalaman akumulatif. Durasi kepuasan 

mengarah kepada berapa lama respn kepuasan itu berakhir. 

Gaspersz (2012) mengatakan bahwa kepuasan konsumen 

sangat bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

harapan konsumen antara lain: 

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal 

yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba 

melakukan transaksi dengan produsen produk. 

2. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari 

perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. 

3. Pengalaman dari teman-teman. 

Hawkins dan Lonney dikutip dalam Tjiptono (2001:101) atribut 

pembentuk kepuasan terdiri dari: 

1. Kesesuaian harapan 

Tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang diharapkan oleh 

konsumen dengan yang dirasakan oleh konsumen, meliputi : 
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a. Produk yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang 

diharapkan. 

b. Pelayanan oleh karyawan yang diperoleh sesuai atau 

melebihi dengan yang diharapkan. 

c. Fasilitas penunjang yang didapat sesuai atau melebihi 

dengan yang diharapkan. 

2. Minat berkunjung kembali 

Kesedian konsumen untuk berkunjung kembali atau melakukan 

pembelian ulang terhadap produk terkait, meliputi : 

a. Berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan memuaskan. 

b. Berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan 

manfaat yang diperoleh setelah mengkonsumsi produk. 

c. Berminat untuk berkunjung kembali karena fasilitas 

penunjang yang disediakan memadai. 

3. Kesediaan merekomendasikan 

Kesediaan konsumen unrtuk merekomendasikan produk yang 

telah dirasakannya kepada teman atau keluarga, meliputi : 



51 

a. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk 

yang ditawarkan karena pelayanan yang memuaskan. 

b. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk 

yang ditawarkan karena fasilitas penunjang yang disediakan 

memadai. 

c. Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk 

yang ditawarkan karena nilai atau manfaat yang didapat 

setelah mengkonsumsi sebuah produk jasa. 

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan konsumen merupakan tingkat kesenangan perasaan 

konsumen yang didasarkan pada proses membandingkan 

harapannya akan suatu produk dengan kenyataan yang 

didapatkan setelah mendapatkan produk tersebut.  

Terciptanya kepuasan konsumen akan memberikan manfaat 

bagi organisasi atau perusahaan, antara lain hubungan antar 

perusahaan dan konsumennya menjadi harmonis, terciptanya 

dorongan pembelian ulang oleh konsumen, dan memberikan 

pengalaman positif bagi konsumen yang selanjutnya 

berdampak pada kesedian konsumen tersebut untuk 

merekomendasikan kepada calon konsumen. 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap materi 

pada BAB II, kerjakan tugas berikut; 

a. Jelaskan pengertian kualitas secara umum dan berikan 

contohnya! 

b. Jelaskan pengertian kualitas pelayanan! 

c. Apa yang Anda tahu tentang kualitas pelayanan? 

d. Sebutkan jenis dan contoh dari kualitas pelayanan! 

e. Seberapa penting adanya tolok ukur kualitas pelayana? 

Jelaskan! 

f. Sebutkan hakekat suatu pelayanan berkualitas yang 

diartikan oleh Boediono! Jelaskan menurut pengertian 

Anda dan berikan contohnya! 

g. Jelaskan pengertian pelayanan! 

h. Apa dampak dari bagusnya kualitas pelayanan? 

Jelaskan! 

i. Sebutkan dan jelaskan 5 (lima) dimensi SERVQUAL 

(dimensi kualitas pelayanan)! 

j. Gaspersz (2012) menyebutkan ada dimensi yang harus 

diperhatikan dalam rangka perbaikan kualitas 

pelayanan demi pencapaian maksimal. Ada berapa 

dimensi tersebut? Sebutkan dan jelaskan! 
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k. Sebutkan wujud dari perilaku pengguna jasa yang puas 

dengan pelayanan terhadap suatu jasa Menurut 

Zeithalm, Parasuraman, dan Berry! 

l. Apa yang dimaksud dengan nilai pelanggan? 

m. Jelaskan nilai brand sesuatu produk atau jasa menurut 

Sweeney & Soutar! Sebutkan pula indikator yang 

digunakan dalam pengukuran nilai pelanggan! 

n. Jelaskan pengertian nilai pelanggan total dan biaya 

pelanggan total dan jelaskan perbedaannya! 

o. Sebutkan dan jelaskan cara produsen dapat 

meningkatkan persepsi melalui pelanggan menurut 

Buttle! 

p. Sebutkan tipologi dan tipe nilai pelanggan menurut 

Chaudhrui & Holbrook! 

q. Apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan dan 

bagaimana mempertahankannya, menurut Kotler & 

Keller? 

r. Sebutkan faktor yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen menurut Kotler & Keller! 

s. Apa yang perlu dilakukan perusahaan (penyedia jasa) 

untuk tetap dapat memuaskan kebutuhan pelanggan? 

t. Sebutkan tipe kepuasan konsumen! 

u. Kepuasan pelanggan terbagi kedalam tiga level. 

Jelaskan!  
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v. Lupiyoadi menyebutkan terdapat lima faktor utama 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk 

menentukan tingkat kepuasan konsumen. Sebutkan dan 

jelaskan! 

w. Tiga komponen utama kepuasan konsumen menurut 

Giese & Cote. Sebutkan dan jelaskan! 

x. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

dan harapan konsumen!  
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BAB III 

BRAND TRUST DAN 
PENGARUHNYA TERHADAP 

KUALITAS PELAYANAN, NILAI 
PELANGGAN, DAN KEPUASAN 

KONSUMEN 
 

Brand Trust memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

keberlangsungan sebuah merek, karena jika sebuah merek 

sudah tidak dipercayai lagi oleh konsumen maka produk 

dengan merek tersebut akan sulit untuk berkembang di pasar. 

Namun sebaliknya jika merek tersebut dipercayai oleh 

konsumen, maka produk dengan merek tersebut akan dapat 

terus berkembang di pasar.  

Menurut Delgado (2005:2) kepercayaan merek atau brand trust 

adalah adanya harapan atau kemungkinan yang tinggi bahwa 

merek tersebut akan mengakibatkan hasil positif terhadap 

konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun dan 

mempertahankan kepercayaan konsumen agar dapat 
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menciptakan komitmen konsumen mulai dari sekarang sampai 

waktu yang akan datang. 

Menurut Chaudhuri & Holbrook (2001: 81) brand trust adalah 

perasaan aman konsumen dalam interaksinnya dengan merek 

berdasarkan harapan pasti dari kehandalan (reliability) dan 

tujuan (intentions) merek. Dimensi brand trust yaitu brand 

reliability adalah keyakinan konsumen bahwa produk tersebut 

mampu memenuhi nilai yang dijanjikan atau dengan kata lain 

persepsi bahwa merek tersebut mampu memenuhi kebutuhan 

dan memberikan kepuasan. Brand intention adalah keyakinan 

konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan 

kepentingan konsumen ketika masalah dalam konsumsi produk 

muncul secara tidak terduga. (Delgado, 2006). 

Menurut Ferinna (2008:152) terdapat tiga aktivitas yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan untuk menumbuhkan brand trust 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut ini: 

Achieving 
Result 

 + Acting 
With 

 + 
Demontration 

= 
Level of Trust 

Gambar 3.1 Mendapatkan dan Mempertahankan Kepercayaan 

Sumber : Ferinna (2008:152) 
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1. Achieving result, harapan konsumen tidak lain adalah janji 

konsumen yang harus dipenuhi bila ingin mendapat 

kepercayaan konsumen. Dalam rangka memenuhi janjinya 

kepada konsumen, maka setiap karyawan dalam perusahaan 

harus bekerjasama dengan memenuhi tanggung jawabnya 

masing-masing. 

2. Acting with integrity, Bertindak dengan integritas berarti 

adanya konsistensi antara ucapan dan tindakan dalam setiap 

situasi yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya integritas 

merupakan faktor kunci bagi konsumen untuk percaya akan 

ketulusan dan kejujuran suatu perusahaan. 

3. Demonstrate concern, kemampuan perusahaan untuk 

menunjukkan perhatiannya kepada konsumen dalam 

bentuk menunjukkan sukap pengertian ketika konsumen 

menghadapi masalah dengan produk, akan menumbuhkan 

kepercayaan konsumen kepada merek. Pengalaman itu akan 

menjadi sumber bagi konsumen bagi terciptanya rasa 

percaya pada merek dari pengalaman ini akan 

mempengaruhi evaluasi konsumen dalam konsumsi, 

penggunaan atau kepuasan secara langsung dan kontak 

tidak langsung dengan merek. 
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Lau & Lee (2005;44) mengemukakan terdapat tiga karakteristik 

penting sebagai determinan kepercayaan pelanggan terhadap 

merek, yaitu : 

1. Brand Characteristics (Karakteristik Merek) 

Karakteristik merek memainkan peran yang vital dalam 

menentukan apakah pelanggan memutuskan untuk percaya 

pada suatu merek. Kepercayaan interpersonal, individu-

individu yang dipercaya didasarkan pada reputation, 

predictability dan competence dari individu tersebut (Lau & 

Lee, 2005:44). Dalam kontek hubungan pelanggan merek, 

kepercayaan pelanggan di bangun berdasarkan pada reputasi 

merek, prediktabilitas merek, dan kopetensi merek. Penjelasan 

dari tiga karakteristik merek dapat di tunjukan sebagai berikut: 

a. Brand reputation 

Brand reputation berkenaan dengan opini dari orang lain 

bahwa merek itu baik dan dapat di andalkan (reliable). Reputasi 

merek dapat dikembangkan bukan saja melalui advertising dan 

public relation, tapi juga dipengaruhi oleh kualitas dan kinerja 

produk. Pelanggan akanmempersepsikan bahwa sebuah merek 

memiliki reputasi baik jika sebuahmerek dapat memenuhi 
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harapan mereka, maka reputasi merek yang baik tersebut akan 

memperkuat kepercayaan pelanggan. 

b. Brand predictability 

Brand predictability berkenaan dengan kemampuan suatu 

kelompok untuk memprediksi prilaku dari kelempok lain. 

Predictability brand adalah merek yang memungkinkan 

pelanggan untuk meharapkan bagaimana sebuah merek akan 

memiliki performance pada setiap pemakaian. Predictability 

mungkin karena tingkat konsistensi dari kualitas produk.  

Brand predictability dapat meningkatkan keyakinan konsumen 

mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang tidak di harapkan 

akan terjadi ketika menggunakan merek tersebut. Karena itu, 

brand predictability akan meningkatkan kepercayaan terhadap 

merek karena predictability menciptakan ekspetasi positif. 

c. Brand competence 

Brand competence adalah merek yang memiliki kemampuan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh 

pelanggan, dan dapat memenuhi kebutuhannya. Kemampuan 

berkaitan dengan keahlian dan karakteristik yang 

memungkinkan suatu kelompok memiliki pengaruh dalam 

suatu wilayah tertentu. Ketika diyakini bahwa sebuah merek 
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itumampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam diri 

pelanggan, maka pelanggan tersebut mungkin berkeinginan 

untuk meyakini merek tersebut. 

2. Karakteristik Perusahaan (Company Characteristics) 

Karakteristik perusahaan juga dapat di pengaruhi tingkat 

kepercayaan pelanggan pada sebuah merek. Pengetahuan 

konsumen terhadap perusahaan kemungkinan akan 

mempengaruhi penilaiannya terhadap merek perushaan. 

Karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap 

kepercayaan pelanggan pada sebuah merek adalah 

kepercayaan pelanggan terhadap perushaan, reupatasi 

perusahaan, motif - motif dari perusahaan yang di persepsikan, 

dan intergritas perusahaan yang dipersepsikan yang termasuk 

kedalam karakteristik perusahaan sebagai berikut: 

a. Trust In Company 

Trust In Company dalam kasus perusahaan dan mereknya, 

perusahaan merupakan entitas terbesar dan merek merupakan 

entitas terkecil dari entitas terbesar tersebut. Sehingga, 

pelanggan yang percaya terhadap perusahaan kemungkinan 

percaya terhadap mereknya. Company Reputation ketika 

pelanggan mempersepsikan opini orang lain bahwa perusahaan 
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dikenal adil dan jujur, maka pelanggan akan merasa lebih aman 

dalam memperoleh dan menggunakan merek perusahaan. 

Dalam kontek saluran perusahaan, ketika perusahaan di nilai 

memiliki reputasi yang baik, maka pelanggan kemungkinan 

besar akan percaya pada pengecer dan vendor. 

b. Company perceived motives 

Motif-motif dari partner pertukaran yang di persepsikan akan 

mempengaruhi kepercayaan terhadap patner tersebut. 

Internationality merupakan cara yang mana kepercayaan di 

bangun dalam hubungan antara penjual dan pembeli.Dalam 

konteks merek, ketika pelanggan mempersepsikan suatu 

perusahaan layak dipercaya dan bertindak sesuai dengan 

kepentingan mereka, maka pelanggan akan mempercayai 

merek perusahaan. 

c. Company Integrity 

Integritas perusahaan merupakan persepsi pelanggan yang 

melekat pada sekumpulan dari prinsip-prinsip yang dapat 

diterima. Perusahaan yang memiliki integritas tinggi 

tergantung pada konsistensi dari tindakannya dimasa lalu, 

komunikasi yang akurat tentang perusahaan dari kelompok 

lain, keyakinan bahwa perusahaan sense of justice yang kuat, 
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serta tindakannya sesuai dengan janji-janjinya. Jika perusahaan 

dipersepsikan memiliki integritas tersebut, maka kemungkinan 

merek perusahaan akan dipercaya oleh pelanggan. 

3. Karakteristik Pelanggan Merek (Consumer-Brand 

characteristics) 

Suatu hubungan tidak satu arah, setiap kelompok dapat 

mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap merek. 

Karakteristik dalam hubungan pelanggan dengan merek 

mencangkup kesamaan (similarity) antara selfconcept 

pelanggan dengan citra merek, kesukaan pelanggan terhadap 

merek, pengalaman pelanggan, kepuasan pelanggan, serta 

dukungan dari rekan (peersupport). Penjelasan yang termasuk 

kedalam karakteristik merek sebagai berikut: 

a. Similarity Between Consumer Self-Concept dan Brand 

Personality. Dalam hubungan interpersonal menunjukan 

bahwa similaritas dari karakteristik dua kelompok dapat 

memberikan kecenderungan tumbuhnya kepercayaan. 

Seorang pelanggan mengevaluasi dan menilai sebuah merek 

jika sebuah merek memiliki kesamaan dengan dirinya 

sendiri. Jika atribut atau personality fisik merek di nilai sama 

dengan selfimage pelanggan, maka pelanggan kemungkinan 

untuk mempercayai merek tersebut. 
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b. Liking the Brand. 

Untuk mengawali suatu hubungan, suatu kelompok harus 

disenangi oleh kelompok lain. Dalam pemasaran konsumen, jika 

seorang pelanggan suka terhadap suatu merek, maka pelanggan 

tersebut kemungkinan besar akan mempercayai merek itu. 

c. Experience with the Brand 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konsumen belajar 

dari pengalaman masa lalunya, dan perilaku di masa akan 

datang dapat diprediksi berdasarkan pada perilaku masa 

lalunya. Ketika konsumen memperoleh pengalaman lebih 

dengan sebuah merek, maka mereka akan memahami merek 

dengan lebih baik dan menumbuhkan kepercayaan lebih 

terhadap merek tersebut. 

d. Satisfaction with the Brand 

Kepuasan terhadap sebuah merek dapat didefinisikan sebagai 

hasil darievaluasi subjektif bahwa merek alternatif yang dipilih 

memenuhi atau melampaui ekspektasi konsumen 

mengidentifikasi bahwa pemenuhan janji (promise) 

merupakan antecedent bagi kepercayaan dalam 

hubunganpemasaran industri. Ketika pelanggan puas dengan 

suatu merek setelah menggunakan merek tersebut, maka pada 
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situasi yang sama kepuasan pada suatu merek juga akan 

terpenuhi. Ketika suatu merek telah mempertahankan janjinya, 

maka pelanggan kemungkinan besar akan mempercayai merek 

tersebut. 

e. Peer Support 

Faktor yang penting dalam menentukan perilaku individu 

adalah pengaruh individu lainnya dan menyatakan bahwa 

pengaruh sosial merupakan faktor yang penting dalam 

menentukan perilaku konsumen.  

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan individu yang 

secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, 

menggunakan, dan menentukan produk dan jasa, termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Dari pengertian dapat 

diketahui bahwa pemahaman terhadap perilaku konsumen 

bukanlah pekerjaan mudah, tetapi cukup sulit dan kompleks, 

khususnya disebabkan oleh banyaknya hal yang mempengaruhi 

dan saling berinteraksi. Meskipun demikian, perusahaan yang 

bersangkutan akan dapat meraih keuntungan yang jauh lebih 

besar daripada para pesaingnya, karena dengan dipahaminya 

perilaku konsumennya, perusahaan dapat memberikan 
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kepuasan secara lebih baik kepada konsumennya. Indikator 

dari Perilaku Pembelian adalah (Festus et al, 2006): 

a) Persepsi, yaitu penilaian konsumen terhadap suatu produk 

yang akan di  beli atau dipergunakan. 

b) Mengevaluasi, yaitu mengkaji lebih jauh tentang produk 

yang akan dibeli. 

c) Minat pembelian ulang, artinya pelanggan akan berbelanja 

atau menggunakan jasa perusahaan lagi. 

Berdasarkan semua penjabaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat tiga karakteristik sebagai determinan 

kepercayaan terhadap merek yang harus dipahami oleh 

perusahaan.  

Pertama adalah karakteristik merek (brand characteristic) 

yang didefinisikan sebagai pengambilan sikap konsumen untuk 

menentukan percaya atautidak pada suatu merek.  Dalam 

konteks hubungan pelanggan-merek, kepercayaan pelanggan 

dibangun berdasarkan reputasi merek, prediktabilitas merek, 

dan kompetensi merek.  

Kedua adalah karakteristik perusahaan, yang disebutkan dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan pelanggan terhadap 
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sebuah merek. Konsumen sedikit banyaknya juga 

memperhatikan identitas dari produsen merek tersebut, 

sehingga akan mempengaruhi penilaiannya terhadap merek 

perusahaan.  

Ketiga adalah karakteristik pelanggan-merek yaitu hubungan 

tidak satu arah yang akan mempengaruhi hubungan satu 

kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga karakteristik 

pelanggan-merek juga dapat mempengaruhi kepercayaan 

pelanggan terhadap suatu merek. 

Menurut Lau & Lee (2005:244), terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan terhadap merek. Ketiga faktor ini 

berhubungan dengan tiga entitas yang tercakup dalam 

hubungan antara merek dan konsumen. Adapun ketiga faktor 

tersebut adalah : 

(a)  karakteristik merek (brand characteristic), 

(b) karakteristik perusahaan (company characteristic),  

(c) karakteristik konsumen-merek (consumer-brand 

characteristic. 

Menurut Lau & Lee (2005:246) memproposisikan bahwa 

kepercayaan terhadap merek akan menimbulkan loyalitas 
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merek. Kepercayaan sangat tergantung dengan pengalaman 

konsumen akan suatu merek, kepuasaan tersebut akan 

menentukan besarnya kepercayaan merek yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada 

merek tersebut. Ferina (2008;153) menjelaskan alur 

kepercayaan konsumen pada merek, yaitu janji kinerja merek 

berpengaruh terhadap harapan konsumen sehingga 

menghasilkan kepercayaan dan tidak percaya pada merek. 

Kepercayaan merek bersandar pada penilaian konsumen yang 

subjektif atau didasarkan pada beberapa persepsi, yaitu : 

1. Persepsi konsumen terhadap manfaat yang dapat diberikan 

produk/merek. 

2. Persepsi konsumen akan reputasi merek, persepsi 

konsumen akan kesamaan kepentingan dirinya dan penjual, 

dan persepsi mereka apada sejauh mana konsumen dapat 

mengendalikan penjual dan persepsi. 

Pembahasan tentang kepercayaan terhadap merek akan lebih 

lengkap dengan menjelaskan tentang 3 (tiga) komponen sikap : 

1. Kepercayaan sebagai komponen kognitif, kepercayaan 

konsumen tentang merek adalah karakteristik yang 

diberikan konsumen pada sebuah merek. Seorang pemasar 
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harus mengembangkan atribut dan keuntungan dari produk 

untuk membentuk kepercayaan terhadap merek ini. 

2. Komponen afektif, evaluasi terhadap merek. Sikap 

konsumen yang kedua adalah evaluasi terhadap merek. 

komponen ini mempresentasikan evaluasi konsumen secara 

keseluruhan terhadap sebuah merek. kepercayaan 

konsumen terhadap sebuah merek bersifat multi 

dimensional karena hal itu diterima di benak konsumen. 

3. Komponen konatif, niat melakukan pembelian. komponen 

ketiga dari sikap adalah dimensi konatif yaitu 

kecenderungan konsumen untuk berperilaku terhadap 

objek, dan hal ini diukur dengan niat untuk melakukan 

pembelian. 

Menurut Luk & Yip (2008:452) kepercayaan merek adalah 

perasaan aman yang dimiliki konsumen akibat dari 

interaksinnya dengan sebuah merek, yang berdasarkan 

persepsi bahwa merek tersebut dapat diandalkan dan 

bertanggung jawab atas kepentingan dan keselamatan dari 

konsumen. Dimensi kepercayaan merek terdiri dari: 

1. Brand Reliability atau kehandalan merek yang bersumber 

pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu 
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memenuhi nilai yang dijanjikan atau dengan kata lain 

persepsi bahwa suatu merek tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan dan memberikan kepuasan. Brand Reliability 

merupakan hal yang esensial bagi terciptanya kepercayaan 

terhadap merek karena kemampuan merek memenuhi nilai 

yang dijanjikannya akan membuat rasa yakin akan 

kepuasaan yang sama di masa depan. 

2. Brand Intention didasarkan pada keyakinan konsumen 

bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan 

konsumen ketika masalah dalam konsumsi produk muncul 

secara tidak terduga.  

Brand trust dapat diukur melalui dimensi viabilitas dan dimensi 

intensionalitas. dimensi of viability dimensi ini mewakili 

sebuah persepsi bahwa suatu merek dapat memenuhi dan 

memuaskan kebutuhan dan nilai konsumen. dimensi ini dapat 

diukur melalui indicator kepuasaan dan nilai (value), dimensi of 

intentionality dimensi ini mencerminkan perasaan aman dari 

seorang individu terhadap suatu merek, dimensi ini dapat 

diukur melalui indicator security dan trust. 
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a. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepercayaan Merek 

Loyalitas pelanggan yang dibentuk oleh hubungan pemasaran 

melalui keadilan harga lebih dominan, daripada efek kualitas 

layanan terhadap loyalitas pelanggan melalui keadilan harga.  

Loyalitas pelanggan tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan 

pemasaran, kualitas layanan dan keadilan harga, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  Menurut Zeithaml & Berry 

(2002) terdapat 5 (lima) dimensi SERVQUAL (dimensi kualitas 

pelayanan) : tangibels, reliability, responsiveness,assurance 

dan emphaty. 

Gaspersz (2012) juga menyebutkan bahwa ada beberapa 

dimensi yang harus diperhatikan dalam rangka perbaikan 

kualitas pelayanan demi pencapaian maksimal, yaitu :  

1) Ketepatan waktu pelayanan,  

2) Akurasi pelayanan,  

3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan,  

4) Tanggung jawab,  

5) Kelengkapan,  
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6) Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan,  

7) Variasi model pelayanan,  

8) Pelayanan pribadi,  

9) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan,  

10) Atribut pendukung pelayanan lainnya. 

 

b. Hubungan Antara Nilai Pelanggan Terhadap Kepercayaan 

Merek 

Berdasarkan hasil Structural Equation Modeling, terlihat 

bahwa: (1) nilai pelanggan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan; (2) nilai pelanggan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan; (3) kepuasan 

pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

untuk menggunakan smartphone. 

Nilai pelanggan (customer value) merupakan persepsi 

pelanggan tentang keseimbangan antara manfaat yang diterima 

dengan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan 

manfaat tersebut (Buttle, 2007).  
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Menurut Kotler& Keller (2016:105) nilai yang dipikirkan 

pelanggan (CPV-Customer Perceived Value) adalah selisih 

antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta 

semua biaya tawaran tertentu dan alternatif lain yang 

dipikirkan. Nilai juga dapat ditafsirkan sebagai perspektif yang 

berkesinambungan terhadap tindakan konsumen untuk 

mengambil suatu keputusan dalam produk atau jasa sehingga 

dapat menghasilkan kesejahteraan bagi konsumen. 

Konsep nilai pelanggan mengindikasikan suatu hubungan yang 

kuat terhadap kepuasan pelanggan, dimana konsep tersebut 

menggambarkan pertimbangan yang evaluatif pelanggan 

tentang produk yang ditawarkan. Nilai yang diinginkan 

pelanggan terbentuk ketika mereka membentuk persepsi 

bagaimana baik buruknya suatu produk dimainkan dalam 

situasi penggunaan. Kepuasan secara menyeluruh merupakan 

perasaan-perasaan pelanggan dalam respon untuk evaluasi dari 

satu atau lebih pengalaman pelanggan dalam penggunaan suatu 

produk.  
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c. Hubungan Antara Kepuasan Konsumen Terhadap 

Kepercayaan Merek (brand). 

(Asmai dan Zhafiri, 2011) memberikan penjelasan bahwa 

kepuasan konsumen dan kepercayaan konsumen 

mempengaruhi loyalitas konsumen baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui biaya pengalihan.  

Biaya pengalihan tidak sepenuhnya memediasi pengaruh 

kepuasan konsumen dan kepercayaan konsumen pada loyalitas 

konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh 

langsung kepuasan konsumen dan kepercayaan konsumen 

pada loyalitas konsumen. 

Kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja 

(atau hasil) yang diharapkannya (Kotler & Keller 2016 : 153), in 

general: “Satisfaction is a person’s feelings of pleasure or 

disappointment that result from comparing a product or 

service’s perceived performance (oroutcome) to expectations.” 

Perusahaan dapat melakukan beberapa tahapan (Zulian, 

2013:94) : 1) Mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, 

2) Mengetahui proses pengambilan keputusan dalam membeli 

produk, 3) Membangun citra perusahaan, 4) Membangun 
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kesadaran akan pentingnya kepuasan pelanggan. Karena itu, 

nilai yang dipersepsikan konsumen positif ada merek produk 

tertentu akan meningkatkan loyalitas konsumen pada suatu 

merek (brand). Kepercayaan menjadi landasan utama dalam 

membangun dan menjalin hubungan bisnis terutama yang 

berkaitan dengan unsur resiko, termasuk adanya interaksi 

dengan salah satu bagian pemasar produk.  

 

d. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepercayaan Merek Melalui Kepuasan Konsumen 

Kepuasan pelanggan terbagi menjadi 3 (tiga) level, dimulai 

dengan pelanggan merasa tidak puas hingga pelanggan merasa 

berada pada tingkat sangat puas, menurut Kotler dan Keller 

(2016:155) yaitu : 

1. Level one, customer are likely abandon the company and 

even badmouth. 

2. At level two to level four, customer are fairly satisfied but still 

find it easy to swich when better offer comes along. 

3. At level five, the customer is very likely to repurchase and 

even spread good word of mouth about the company. 
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Menurut Chaudhuri & Holbrook (2001: 81), Brand trust adalah 

perasaan aman konsumen dalam interaksinnya dengan merek 

berdasarkan harapan pasti dari kehandalan (reliability) dan 

tujuan (intentions) merek. 

e. Hubungan  Antara  Nilai  Pelanggan  Terhadap  Kepercayaan  

Merek Melalui Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler & Keller (2016) nilai pelanggan didefinisikan 

sebagai perbedaan keuntungan yang didapat pelanggan 

dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.Menurut Delgado 

(2005:2), kepercayaan merek atau brand trust adalah adanya 

harapan atau kemungkinan yang tinggi bahwa merek tersebut 

akan mengakibatkan hasil positif terhadap konsumen. 

Sedangkan menurut Luk & Yip (2008:452) kepercayaan merek 

adalah perasaan aman yang dimiliki konsumen akibat dari 

interaksinnya dengan sebuah merek, yang berdasarkan 

persepsi bahwa merek tersebut dapat diandalkan dan 

bertanggung jawab atas kepentingan dan keselamatan dari 

konsumen. 
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Nilai pelanggan sebagai persepsi pelanggan tentang apa yang ia 

inginkan sebagai konsekuensi pemakaian produk, yang terjadi 

pada situasi tertentu yang dapat membantu penawaran barang 

dan jasa sejalan dengan apa yang menjadi tujuannya. Konsep 

nilai pelanggan memberikan gambaran tentang pelanggan 

suatu perusahaan, mempertimbangkan apa yang mereka 

inginkan, dan percaya bahwa mereka memperoleh manfaat dari 

suatu produk. 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap materi 

pada BAB III, kerjakan tugas berikut; 

a. Apa yang dimaksud dengan Brand Trust (kepercayaan 

merek)? 

b. Apa efek dari Brand Trust (kepercayaan merek)? 

c. Tiga aktivitas yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

untuk menumbuhkan brand trust (kepercayaan merek) 

menurut Ferinna. Gambarkan dan jelaskan! 

d. Ada tiga karakteristik penting sebagai determinan 

kepercayaan pelanggan terhadap brand menurut Lau & 

Lee. Sebutkan dan jelaskan! 

e. Terdapat tiga karakteristik sebagai determinan 

kepercayaan terhadap merek yang harus dipahami oleh 

perusahaan.  Sebutkan dan jelaskan! 

f. Sebutkan tiga faktor yang mempengaruhi kepercayaan 

terhadap brand!  
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g. Kepercayaan merek bersandar pada penilaian 

konsumen yang subjektif atau didasarkan pada 

beberapa persepsi. Sebutkan persepsi itu dan jelaskan! 

h. Jelaskan brand trust (kepercayaan merek) menurut Luk 

& Yip!  

i. Jelaskan dimensi brand trust (kepercayaan merek)  

menurut Luk & Yip! 

j. Jelaskan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap 

brand trust (kepercayaan merek)! 

k. Gaspersz menyebutkan ada dimensi yang harus 

diperhatikan dalam rangka perbaikan kualitas 

pelayanan demi pencapaian maksimal. Sebutkan dan 

jelaskan dimensi tersebut! 

l. Jelaskan hubungan antara nilai pelanggan terhadap 

brand trust (kepercayaan merek)! 

m. Jelaskan hasil Structural Equation Modeling antara nilai 

pelanggan terhadap brand trust (kepercayaan merek)! 
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n. Jelaskan CPV (Customer Perceived Value) menurut 

Kotler& Keller! 

o. Jelaskan konsep nilai pelanggan!  

p. Jelaskan hubungan antara kepuasan konsumen 

terhadap brand trust (kepercayaan merek)! 

q. Ada berapa langkah untuk perusahaan agar mengetahui 

hubungan antara kepuasan konsumen terhadap brand 

trust (kepercayaan merek)? Jelaskan! 

r. Jelaskan hubungan antara kualitas pelayanan terhadap 

brand trust (kepercayaan merek) melalui kepuasan 

konsumen! 

s. Menurut Kotler dan Keller, kepuasan pelanggan terbagi 

menjadi 3 (tiga) level. Sebutkan dan jelaskan! 

t.  Jelaskan hubungan nilai pelanggan terhadap brand 

trust (kepercayaan merek) melalui kepuasan 

konsumen! 
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BAB IV 

DEFINISI VARIABEL DAN 
KETERKAITAN SATU SAMA 

LAIN 
 

1. Nilai Pelanggan  

Nilai pelanggan adalah rasio dari manfaat yang diharapkan oleh 

pelanggan terhadap pengorbanan pelanggan untuk 

mendapatkan manfaat. Manfaat produk atau layanan diperoleh 

dengan mempertimbangkan atribut-atribut produk maupun 

atribut-atribut layanan. Sedangkan, pengorbanan pelanggan 

terdiri atas biaya transaksi, biaya siklus hidup dan resiko. 

(Tandjung, 2004:27). Indikator Nilai Pelanggan (Yonggui et al, 

2004:172): 

a) Pengorbanan , yaitu menunjukkan pada apa yang diserahkan 

untuk memperoleh atau mengkonsumsi sebuah produk atau 

jasa. 
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b) Emosional, yaitu menunjuk pada kegunaan yang diperoleh 

dari keadaan yang mempengaruhi dimana sebuah produk 

atau jasa yang dihasilkan. 

c) Fungsional, yaitu menunjuk pada kegunaan yang diperoleh 

dari kualitas yang dibentuk dan performa yang diharapkan 

dari suatu produk atau jasa. 

Selain itu, nilai pelanggan (customer value) adalah keseluruhan 

penilaian dari pelanggan tentang kegunaan suatu produk atau 

jasa yang di nilai berdasarkan pada persepsi tentang apa yang 

diterima dan apa yang di berikan. Indikator dari nilai pelanggan 

(customer value): 

a. Kinerja produk berkualitas 

b. Produk memuaskan secara emosional 

c. Memberikan bantuan pelayanan jika barang tidak sesuai 

harapan 

d. Harga sesuai dengan manfaat produk yang diterima 

e. Memberikan kemudahan untuk memperoleh produk yang 

dinginkan dengan cepat 
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2. Kualitas Layanan  

Kualitas layanan adalah tingkatan dimensi dari layanan 

tersebut secara keseluruhan memuaskan pengguna atau 

pelanggannya, sehingga setiap badan usaha dituntut untuk 

dapat memberikan kualitas layanan sebaik-baiknya untuk 

membedakan dengan badan usaha lainnya.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kotler (1997:476) bahwa 

salah satu cara untuk membedakan dengan badan usaha jasa 

lainnya adalah dengan memberikan kualitas layanan yang lebih 

tinggi dari pesaingnya secara terus menerus. Kualitas jasa 

adalah suatu ukuran yang mengukur kemampuan suatu bisnis 

jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Ini berarti 

dalam bisnis jasa ditanamkan sikap yang berorientasi pada 

pelanggan dengan mendengarkan “suara pelanggan“ (apa yang 

diinginkan pelanggan).  

Produk pelayanan yang berkualitas merupakan hal yang dapat 

memuaskan pelanggan. Ada empat indikator kualitas layanan 

(Tjiptono, 2000:55): 

a) Reliabilitas, yakni kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 
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b) Daya tanggap, yaitu keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

c) Jaminan, mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

bahaya, resiko atau keragu – raguan. 

d) Bukti fisik, yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi. 

Selain itu, kualitas pelayanan jasa adalah tingkat keunggulan 

yang diinginkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan Indikator dari 

kualitas layanan: 

a. Memberikan layanan yang telah dijanjikan dengan andal dan 

akurat 

b. Membantu pelanggan dan memberikan layanan yang 

tanggap kepada pelanggan dengan penyampaian informasi 

yang jelas. 

c. Memberikan jaminan jika barang tidak sampai ke pelanggan 

d. Peduli akan keinginan konsumen 
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e. Memberikan fasilitas fisik seperti penampilan, 

perlengkapan, dan sarana komunikasi yang mudah 

dipahami. 

 

3. Kepuasan Pelanggan 

Kata ‘kepuasan’ atau satisfaction berasal dari bahasa latin ‘satis’ 

(artinya cukup baik, memadai) dan ‘facio’ (melakukan atau 

membuat), sehingga secara sederhana dapat diartikan sebagai 

‘upaya pemenuhan sesuatu’. Namun, ditinjau dari perspektif 

perilaku konsumen, isitilah ‘kepuasan pelanggan’ lantas 

menjadi sesuatu yang kompleks. Bahkan, sebenarnya sampai 

saat ini belum dicapai kesepakatan mengenai konsep kepuasan 

pelanggan. (Tjiptono, 2000:89) Kepuasan baru bisa dirasakan 

setelah kita melakukan pembelian dan menikmati layanan yang 

diberikan. Kepuasan pelanggan dapat dilihat setelah terjadi 

pembelian ulang dan pembelian yang direkomendasikan oleh 

pelanggan lama. 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu respon emosional 

terhadap pengalaman-pengalamannya yang berkaitan dengan 

produk atau jasa tertentu yang dibeli, gerai ritel, atau bahkan 

pola perilaku (seperti perilaku berbelanja dan perilaku 
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pembeli), serta pasar secara keseluruhan. Indikator dari 

kepuasan pelanggan: 

a. Barang berkualitas 

b. Memberikan sistem penanganan komplain secara efektif 

c. Memberikan jasa pelayanan yang memuaskan 

d. Memberikan banyak promo untuk memanjakan pelanggan 

e. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan produk 

 

4. Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas merek adalah komitmen yang telah dipegang kuat 

untuk membeli ulang atau berlanggan dengan produk atau jasa 

yang telah disukai dan disenangi secara konsisten di masa yang 

akan datang, sehingga akan bisa menimbulkan pembelian 

merek produk atau jasa yang sama secara berulang, meskipun 

pengaruh situasional menyebabkan potensi perilaku untuk 

beralih merek (brand). 

Indikator loyalitas pelanggan: 

a. Melakukan pembelian atau transaksi ulang 
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b. Memberikan referensi kepada orang lain 

c. Penolakan atau tidak niat pindah ke produk pesaing 

d. Tidak tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing 

e. Menjadi lebih setia 

 

a. Keterkaitan Variabel Satu Sama Lain 

1. Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas LayananTerhadap 

Kepuasan Pelanggan. 

Menurut Wyckof (dikutip oleh Tjiptono, 2005:260), kualitas 

jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima atau 

dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Kualitas harus 

dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi 

pelanggan (Kotler, 1994). Citra kualitas yang baik tidak 

berdasarkan persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan 

persepsi pelanggan. 
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Gronroos (dikutip oleh Tjiptono, 2005:260), pada dasarnya 

kualitas suatu jasa yang dipersepsikan pelanggan terdiri atas 

dua dimensi utama. Dimensi pertama, technical quality 

(outcome dimension) berkaitan dengan kualitas output jasa 

yang dipersepsikan pelanggan. Dimensi kedua, functional 

quality (process-related dimension) berkaitan dengan kualitas 

cara penyampaian jasa atau hasil akhir jasa dari penyedia jasa 

kepada pelanggan. 

Wilkie (1990) dalam Tjiptono (2000:89) mendefinisikan 

kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional pada 

evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau 

jasa. Sementara Engel (1990) dalam Tjiptono (2000:89) 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. 

Menurut Schnaars (1991) dalam Tjiptono (1997:24), pada 

dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan 

para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan 

pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

hubungan antara perusahaan dan pelanggannya menjadi 

harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang 

dan terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu 
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rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan 

perusahaan. 

Semakin banyaknya produsen yang menawarkan produk dan 

jasa, maka konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak. 

Dengan demikian kekuatan tawar-menawar kosumen semakin 

besar. Hak-hak konsumenpun mulai mendapatkan perhatian 

besar, terutama aspek keamanan dalam pemakaian barang atau 

jasa tertentu. 

Bolton and Drew (1991) dalam Jurnal Festus Olorunniwo et al 

(2006:59-72) menyatakan dengan mengasumsikan bahwa 

kualitas pelayanan dan kepuasan adalah konsepsi yang nyata, 

terdapat pesan yang jelas di literatur tentang urutan kausal 

antara kualitas layanan dan kepuasan, dan yang mana dari dua 

konsepsi tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. 

Nilai pelanggan dan kualitas layanan  memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Artinya hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin baik nilai pelanggan dan 

semakin baik kualitas layanan dalam memberikan layanan yang 

bagus, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan.  

2. Pengaruh Nilai Pelanggan   dan Kualitas Layanan   Terhadap 

Loyalitas Pelanggan. 
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Nilai pelanggan   dan kualitas layanan   memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel loyalitas pelanggan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin baik nilai pelanggan dan semakin 

baik kualitas layanan dalam memberikan layanan yang bagus, 

maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas pelanggan. 

3. Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan. 

Wilkie (1990) dalam Tjiptono (2000:89) mendefinisikan 

kepuasan pelanggan sebagai tanggapan emosional pada 

evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau 

jasa. Sementara Engel (1990) dalam Tjiptono (2000:89) 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi 

purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya 

sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. 

Definisi yang dominan dan banyak diacu dalam literatur 

pemasaran adalah definisi yang didasarkan pada 

disconfirmation paradigma (Tjiptono, 2000:90). Berdasarkan 

paradigma tersebut, kepuasan pelanggan dirumuskan sebagai 

evaluasi purnabeli, di mana persepsi terhadap kinerja alternatif 

produk atau jasa yang dipilih memenuhi atau melebihi harapan 

sebelum pembelian. Apabila persepsi terhadap kinerja tidak 
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dapat memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah 

ketidakpuasan. 

Menurut Craig-Lees (1998) dalam Tjiptono (2000:90), 

pemahaman mengenai perilaku konsumen dalam konteks 

ketidakpuasan jauh lebih mendalam daripada dalam konteks 

kepuasan pelanggan. Pemahaman Disonasi kognitif dan 

ketidakpuasan pelanggan merupakan dua konsep yang berbeda 

namun saling berkaitan. Konsep disonansi kognitif yang 

dikembangkan Leon Festinger menyatakan bahwa setiap orang 

membutuhkan keseimbangan atau harmoni antara pikiran dan 

tindakannya. Bila keseimbangan tidak tercapai, akan terjadi 

disonansi atau rasa tidak tenang. 

Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu 

yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, 

menggunakan, dan menentukan produk dan jasa, termasuk 

proses pengambilan keputusan yang mendahului dan 

mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Dari pengertian dapat 

diketahui bahwa pemahaman terhadap perilaku kosumen 

bukanlah pekerjaan mudah, tetapi cukup sulit dan kompleks, 

khususnya disebabkan oleh banyaknya hal yang mempengaruhi 

dan cenderung saling berinteraksi. Meskipun demikian, 

perusahaan yang bersangkutan akan dapat meraih keuntungan 

yang jauh lebih besar daripada para pesaingnya, karena dengan 
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dipahaminya perilaku konsumennya, perusahaan dapat 

memberikan kepuasan secara lebih baik kepada konsumennya. 

Menurut Anderson dan Sulivan (1990) dalam Jurnal Festus 

Olorunniwo et al (2006:59) menyatakan bahwa konsumen yang 

loyal dan puas akan menyebarkan berita yang baik dan akan 

merekomendasikan kepada orang lain. 

Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel loyalitas pelanggan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan pelanggan 

terhadap produk, maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas 

terkait dengan kepuasan pelanggan pada produk yang ada.  

4. Pengaruh Nilai Pelangan dan Kualitas Layanan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan. 

Jika sebuah perusahaan dapat memaksimalisasi nilai pelanggan 

lebih tinggi daripada pesaing, maka perusahaan tersebut dapat 

sukses. Jika produk- produk perusahaan dipersepsi kurang 

memberikan nilai pelanggan yang lebih, maka akan mengalami 

kegagalan. (Tandjung, 2004:18) 

Gale (1994) dalam Yonggui Wang et al (2004:169) menyatakan 

bahwa nilai pelanggan adalah senjata yang strategis dalam 

menarik dan menguasai pelanggan dan menjadi salah satu dari 
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faktor-faktor yang paling signifikan dalam keberhasilan baik 

bisnis manufaktur dan penyedia jasa. 

Menurut Fornell and Bojanic (1996) dalam Yonggui wang et al 

(2004:169) bahwa kepuasan pelanggan juga dapat dipengaruhi 

oleh nilai pelanggan yang menggunakan pengaruh mereka pada 

kinerja manajemen hubungan pelanggan berbasis perilaku 

pelanggan secara terus menerus. Contohnya, nilai pelanggan 

menyumbangkan pada sebuah peningkatan dalam kepuasan 

pelanggan dan kepuasan pelanggan adalah sebuah konsekuensi 

nilai pelanggan yang dibentuk (Hallowell, 1996).  

Kepuasan pelanggan biasanya dibentuk menjadi sebuah kunci 

indikator dari sebuah pangsa pasar dan keuntungan, dan 

sebuah indikator penting dari sebuah kesehatan keuangan 

seluruhnya dari perusahaan. Lebih lanjut dari Mazumdar 

(1993) bahwa nilai pelanggan menjadi lebih berorientasi pada 

kepuasan pelanggan dan saling berinteraksi, walaupun mereka 

cenderung untuk membuat pertukaran yang layak antara 

keuntungan yang dibentuk dan pengorbanan dalam 

mendapatkan produk atau jasa. 
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Nilai pelanggan, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel loyalitas 

pelanggan. Artinya semakin baik nilai pelanggan, semakin baik 

kualitas layanan dalam memberikan layanan yang bagus, dan 

semakin baik kepuasan pelanggan terhadap produk yang ada, 

maka semakin tinggi pula tingkat loyalitas pelanggan. 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap materi 

pada BAB IV, jelaskan secara singkat dan jelas isi bab IV! 
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BAB V  
RESUME 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap 

kepercayaan merek pada aplikasi digital. Namun nilai 

pelanggan berpengaruh terhadap kepercayaan merek pada 

aplikasi digital.  

Kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap kepercayaan 

merek pada aplikasi digital, sedangkan kualitas layanan 

berpengaruh terhadap kepercayaan merek melalui kepuasan 

konsumen pada pengguna aplikasi. Selain itu, nilai pelanggan 

juga berpengaruh terhadap kepercayaan merek melalui 

kepuasan konsumenpada pengguna aplikasi.  

Bagi Perusahaan, selain menciptakan kepercayaan melalui 

kualitas dan nilai pelanggan sebaiknya perusahaan 

menciptakan kepercayaan melalui promosi dengan 

memberikan informasi yang detail tentang produknya, karena 

masih ada konsumen yang merasa sulit mendapatkan informasi 

tentang proses penggunaan aplikasi. 
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Promosi yang dilakukan sebaiknya mengikuti trend saat 

ini, seperti memanfaatkan vlogger di youtube untuk mereview 

produk-produknya, karena saat ini konsumen produk 

perbankkan lebih banyak mencari infromasi tentang produk 

perbankkan di youtube ataupun media sosial lainnya, selain itu 

sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan keberadaan 

admin pada layanan online baik website ataupun alikasi yang 

bertujuan agar dapat segera merespon segala keluhan dan 

saran agar kualitas layanan dan nilai pelanggan secara bersama 

kepuasan pelanggan meningkat dan bertumbuh menjadi 

kepercayaan konsumen jangka panjang. 
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Latihan Soal 

Untuk mengukur tingkat pemahaman Anda terhadap materi 

pada BAB V, jelaskan secara singkat dan jelas isi bab V! 
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