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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, banyaksekali perubahan yang terjadi secara pesat, 

dan hal demikian mutlak adanya pada kehidupan ini, karena sifat kehidupan itu 

sendiri dinamis. Dinamisasi tersebut tanpa terkecuali terjadi pada persaingan 

bisnis antar perusahaan di Indonesia, mulai dari perusahaan kecil hingga 

menengah ke atas, dengan berbagai bidang bisnis, baik itu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa, kontruksi, manufaktur maupun produksi dan perusahaan 

lainnya. 

Untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan ditengah persaingan 

yang sangat ketat, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki usaha yang ekstra, 

kreatifitas yang tinggidalam memasarkan produk dan jasa yang dimiliki setiap 

perusahaan untuk mempertahankan konsumen demikeberlangsungan perusahaan-

nya, tentu hal tersebut telah diakui dan diketahui bersama oleh pelaku usaha.  

Usaha dalam bidang jasa, tentu berbeda dengan usaha dalam bidang 

komoditi atau memasarkan produk berupa barang, yang mana sifat dari 

perusahaan yang menghasilkan produk jasa ialah bahwa jasa itu tidak bisa 

ditimbun, atau ditumpuk dalam gudang1.Dalam memasarkan jasa, kebanyakan 

bersifat langsung dari produsen kepada konsumen, seperti jasa perawatan, 

pengobatan, nasehat-nasehat, hiburan, travel/perjalanan, laundry, barber, 

beauty/shops, dan bermacam service lainya2 . Maka kualitas pelayanan dalam 

peusahaan jasa menjadi salah satu hal utama untuk diperhatikan demi memenuhi 

kepuasan konsumen, dan kepuasan konsumen inilah yang menurut para ahli 

merupakan penilaian mengenai ciri dan keistimewaan produk maupun jasa, atau 

                                                             
1Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2011) 241. 
2Ibid. 
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dapat dikatakan produk itu sendiri yang menyediakan tingkat kesenangan 

konsumen yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi konsumen3.  

Pentingnya mengutamakan kualitas pelayanan pada perusahaan jasa, berlaku 

pula untuk bisnis yang bergerak di bidang travel haji dan umroh, karena bisnis 

tersebut tergolong kepada kategori bisnis di bidang jasa.kita sudah mengetahui 

bahwa sifat jasa sangat spesifik. Pertama-tama sifatnya intangible yang tidak 

tampak. Namun jasa dan pembentukan nilai yang tidak tampak ini diharapkan 

akan dapat merubah prilaku konsumen.Perubahan prilaku tersebut harus dialami 

melalui pengalaman demi pengalaman.Adalah tugas dari marketing perusahaan 

memberikan experimential marketing yang mengesankan, dimana experimential 

marketingmerupakan suatu konsep pemasaran yang bertujuan untuk membentuk 

pelanggan-pelanggan yang loyal dengan menyentuh emosi mereka dan 

memberikan suatu feeling yang positif terhadap produk dan jasa4.Seperti yang kita 

ketahui bersama bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang 

jasasemakin banyak, terutama perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel haji 

dan umroh. 

Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel haji dan umroh, 

terjadi karena terbatasnya quota haji, sementara minat umat muslim yang ada di 

Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci semakin membludak, 

maka yang terjadi antrian untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci semakin 

panjang bahkan hingga 10 tahun lamanya. Dampak dari fakta tersebut, umat Islam 

di Indonesia akhirnya memilih untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu 

sambil menunggu antrian untuk melaksanakan ibadah haji. 

Realita bahwa semakin meningkatnya minat umat islam untuk 

melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu memicu tingginya tingkat permintaan 

konsumen akan perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel umroh, maka pada 

saat ini mulai menjamur perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

travel haji dan umroh dan secara tidak langsung memicu tingkat persaingan antara 

                                                             
3Zeithaml dan Bitner,  Valarie A and Mary Jo Bitner,  Service Marketing. (Singapore: Mc 

Graw-Hill Companies, 2000) 75. 
4Hermawan Kartajaya. Positioning, Diferensiasi, dan Brand. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2004) 163. 
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perusahaan travel haji dan umroh, tanpa terkecuali hal demikian menimpa 

perusahaan travel haji dan umroh PT. Karya Imtaq yang berada di bawah naungan 

ormas Persatuan Islam (Persis). Berdirinya PT. Karya Imtaq dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan umat terutama anggota dan simpatisan Persis akan bimbingan ibadah 

baik haji maupun umroh, yang pada awalnya sudah berkembang berupa 

KBIH haji reguler dari tahun 1980-an yaitu: 

1. Di Bandung dengan nama : KBIH Qornul Manazil   

2. Di Jakarta dengan nama : KBIH Johar  

Pada tahun 1997 atas desakan para alumni haji yang menginginkan untuk 

dapat melaksanakan haji ONH khusus dan umroh, maka didirikanlah PT. Karya 

Imtaq yang berbentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan Depag (sekarang 

Kemenag). Keseluruhannya berada dalam naungan organisasi Persatuan Islam 

(Persis). 

Adapun program yang dijalankan adalah melaksanakan manasik haji dan 

umroh sesuai tuntunan Alquran dan sunnah sebagaimana dicontohkan oleh 

Rasulullah SAW.  PT. Karya Imtaq berkantor pusat di Bandung.Pada tahun 2006 

dibuka cabang utama Jakarta.Kemudian pada tahun 2008 dibuka cabang Suma-

tera Selatan yang berkedudukan di Lubuk Linggau.Dan PT. Karya Imtaq akan 

melakukan ekspansinya dengan membuka cabang  baru di Jawa Tengah, Jawa 

Timur, dan Bali.  

Dari perkembangan usaha yang pesat sejak awal tahun 2013 sampai saat ini, 

dimana dari hasil observasi penulis secara langsung kepada pihak manajemen 

yang menyatakan bahwa sebelum tahun 2013 PT. Karya Imtaq hanya mem-

berangkatkan satu kloter saja, namun di tahun 2013 awal hingga tahun 2015 PT. 

Karya Imtaq akhirnya mampu memberangkatkan hingga 3-4 kloter umroh dalam 

satu bulan. 

Dari pesatnya pertumbuhan usaha PT. Karya Imtaq tersebut,  tentudapat 

dikatakan bahwa PT. Karya Imtaq mampu bersaing dalam menjalankan usahanya. 

bahkan dari data tersebut pertumbuhan usaha PT. Karya Imtaq termasuk kepada 

perusahaan-perusahaan travel haji dan umroh lainnya yang  telah maju di 

Bandung. Manipestasi dari kemajuan perusahaan PT. Karya Imtaq juga dapat 
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dilihat dari kemampuan perusahaan untuk membuka cabang di luar kota bahkan 

provinsi.  

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di PT.Karya Imtaq ini, ada 

hal menarik yang harus dikaji, yakni kemajuan usaha PT.Karya Imtaq sebagian 

besar dilatarbelakangi oleh keberadaan perusahaan tersebut yang menjadi salah 

satu badan usaha milik jam’iyyah Persis, maka jama’ah (pelanggan) terbanyak 

pada PT. Karya Imtaq berasal dari anggota dan simpatisan Persis. Pengamatan 

berikutnya adalah tidak sedikit jama’ah (pelanggan) yang non anggota dan non 

simpatisan Persis memilih PT. Karya Imtaq sebagai mitra mereka untuk 

melaksanakan ibadah umroh dan haji. 

Dari pengamatan tersebut jelas banyak sekali kondisi yang menguntungkan 

bagi PT. Karya Imtaq, karena keberhasilan PT.Karya Imtaq dalam memper-

tahankan daya saing perusahaan dibidang jasa travel haji dan umroh ditunjang 

serta didukung oleh anggota dan simpatisan Persis yang sekaligus menjadi pasar 

potensial bagi PT.Karya Imtaq.  

Dalam arti lain, loyalitas pelanggan  atau jama’ah travel haji dan umroh 

PT.Karya Imtaq lebih banyak dipengaruhi oleh emotional value jama’ah Persis 

dan fenomena demikan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sweeny dkk, 

yang mana menurutSweeny dkk, emotional value termasuk salah satu dimensi 

nilai pelanggan5 . Bahkan teori dari sweeny tersebut dikuatkan oleh pendapat 

Sheth & Mittal.Menurut Sheth & Mittal emotional value merupakan salah satu 

dari sembilan tipe nilai pelanggan yang diturunkan dari pengelompokkan tiga 

kategori tipe pelanggan yaitu: user, buyer, dan payer6. Tidak jauh berbeda dari apa 

yang dikemukakan oleh Sheth & Mittal, yang mana para ahli juga mengemukakan 

bahwa emotional value menjadi salah satu dari lima faktor yang dapat menyebab-

kan kepuasan konsumen7. 

Akan tetapi meskipun secara teori demikian,belum ada yang melakukan 

penelitian sebelumnya, tentang apakah emotional value jama’ah travel umrah dan 

                                                             
5Tjiptono, Fandy, Manajemen Pemasaran Jasa, Malang: Banyumedia, 2005,298. 
6Tjiptono, Manajemen Pemasaran Jasa, Malang: Banyumedia, 2005, 145. 
7Lupiyoadi Rambat, Manajemen Pemasaran Jasa: teori dan Praktik,  EdisiI, Jakarta : PT. 

Salemba Empat,2001, 58. 
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haji pada PT. Karya Imtaq  mempengaruhi secara langsung terhadap loyalitas 

mereka kepada PT.Karya Imtaq atau tidak secara langsung.Maka dari hasil 

pengamatan awal, penulis menemukan fakta dilapangan bahwa emotional value 

tidak serta merta mempengaruhi loyalitas jama’ah, dan hal itu terbukti ditemukan 

bahwa masih banyak simpatisan dan anggota Persis yang lebih memilih 

perusahaan jasa travel haji dan umroh lainya, selain PT. Karya Imtaq. 

Disamping demikian, hasil temuan lapangan lainya, banyak juga pelanggan 

PT.Karya Imtaq yang bukan anggota dan simpatisan persis, dan hasil wawancara 

dengan jama’ah non Persis yang memilih PT. Karya Imtaq adalah mereka merasa-

kan pelayanan yang diberikan oleh PT. Karya Imtaq sesuai dengan apa yang 

dijanjikan dan ditawarkan kepada calon jama’ah sebelum pelanggan hendak 

memilih PT. Karya Imtaq sebagai mitra mereka untuk melaksanakan ibadah 

umroh. Maka berkenaan dengan latar belakang tersebut, kajian maupun penelitian 

tentang “Pengaruh Emotional Value Terhadap kepuasan Konsumen Dalam 

Upaya Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Di PT.Karya Imtaq”, dianggap penting 

oleh penulis untuk diteliti. 

 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

bahwa masalah penelitian ini adalah “Pengaruh Emotional Value Terhadap 

Kepuasan Konsumen Dalam Upaya Meningkatkan Loyalitas Pelanggan di PT. 

Karya Imtaq.” 

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, maka masalah ini dapat di-

rumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana pengaruhemotional value terhadap kepuasan pelangggan? 

2. Bagaimana Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap tingkat 

loyalitaspelanggan? 

3. Bagaimana pengaruh emotional value terhadap tingkat loyalitas pelanggan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1. Pengaruh emotional valueterhadap kepuasan pelangggan di PT.Karya Imtaq. 

2. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pada PT.Karya 

Imtaq. 

3. Pengaruh emotional value terhadap loyalitas pelanggan pada PT.Karya 

Imtaq. 

 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara 

akademis maupun praktis: 

1. Secara akademis:  

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ulang dan dikembangkan 

serta ditindaklanjuti oleh para akademisi yang akan datang melalui peneli-

tian yang akan datang, kemudian hasil dari penelitian ini dapat menambah 

khasanah serta wawasan keilmuan dan pengamalanya tentang pentingnya 

memelihara kepuasan konsumen dengan berbagai faktor yang harus diper-

hatikan demi keberlangsungan suatu perusahaan. 

2. Secara praktis:  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan di setiap perusa-

haan, sehingga memperkuat hasil penelitian. Kemudian dengan pengamalan 

keilmuan akan hasil penelitian ini, dapat menguji kembali tentang signifi-

kansi pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan, bahkan 

dapat pula dikembangkan sehingga menghasilkan temuan baru lainnya yang 

lebih signifikan dan relevan untuk diimplementasikan demi kemajuan 

perusahaan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti 

lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh: 
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Dwi Aryani dan Febrina Rosinta8, yang membahas tentang kualitas 

pelayanan dapat berdampak kepada kepuasan konsumen dalam membentuk 

loyalitas pelangggan.Sementara teori yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah teori tentang kualitas pelayanan Lovelock dan Wright 

menyatakan kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan 

berakhir pada persepsi konsumen9. 

Hal ini berarti bahwa citra kualitas layanan yang baik bukanlah 

berdasarkan sudut pandang atau persepsi pihak penyedia jasa, melainkan 

berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi konsumen. Sedangkan 

Tjiptono menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu sikap atau cara 

karyawan dalam melayani konsumen secara memuaskan 10 . Suatu cara 

perusahaan untuk tetap dapat unggul bersaing adalah memberikan pelayanan 

dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaingnya secara konsisten. Harapan 

konsumen dibentuk oleh pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari mulut 

ke mulut yang dilakukan oleh perusahaan jasa, kemudian dibandingkannya. 

Kemudian teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepuasan konsumen, dimana menurut Kotler, kepuasan konsumen adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja yang 

dirasakan dengan harapan11.Sedangkan teori yang ketiga yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori loyalitas konsumen.Gramer dan Brown 

memberikan definisi mengenai Loyalitas (loyalitas jasa), yaitu derajat 

sejauhmana seorang konsumen menunjukkan perilaku pembelian berulang 

dari suatu penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau kecenderungan sikap 

positif terhadap penyedia jasa, dan hanya mempertimbangkan untuk 

                                                             
8 Dwi Aryani dan Febrina Rosinta, “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggandalam Membentuk Loyalitas Pelanggan”,dalam Jurnal Ilmu Administrasi dan 
Organisasi, Mei-Agus 2010, hlm. 114-126 ISSN 0854- 3844. 

9Christoper Lovelock & Lauren K Wright, Manajemen Pemasaran Jasa, ( Bandung: PT. 
Indeks, Indonesia, 2007) hal.96 

10 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran. Edisi kedua, (Yogyakarta, penerbit Andi, 2007) 
hal.58 

11Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi Kedua Belas, Jilid 1, 
dialihbahasakan oleh Benjamin Molan, (Jakarta: PT Indeks. 2007), 61. 
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menggunakan penyedia jasa ini pada saat muncul kebutuhan untuk memakai 

jasa ini12. 

Adapun metode Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aryani dan 

Febriana Rosinta ini adalah kuantitatif dan menggunakan Non Probability 

Purposive Sampling. Teknik instrumen penelitian menggunakan kuisioner 

yang dianalisis dengan Structural EquationModeling. 

Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dimensi, yaitu 

bukti fisik, empati, keandalan,kecepatan, dan jaminan positif mem-

pengaruhi kualitas pelayanan. 

Selain penelitian yang dilakukan oleh Dwi Aryani dan Febriana 

Rosinta, Haidir Harun pun meneliti tentang kepuasan pelanggan dan 

loyalitas konsumen13, dimana substansi yang dibahas pada penelitian ini 

adalah menganalisis besarnya pengaruh persepsi kualitas layanan dan citra 

perusahaan melalui kepuasan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas 

pelanggan. 

Teori yang dipakainya adalah teori kepuasan konsumen, loyalitas 

konsumen.Adapun metodologinya penelitian ini menggunakan model 

penelitian yang dikembangkan terdiri dari 4 variabel dengan 3 hipotesis 

yang akan diuji. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat analisis 

SEM (Structural Equation Model) melalui program AMOS 4.01 dengan 

jumlah responden 111 pelanggan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil analisis SEM menghasilkan 

chi-square = 37.481, probability = 0.904, CMIN/DF = 0.750, GFI = 0.947, 

TLI = 1.087, CFI = 1.000, dan RMSEA = 0.000 yang kesemuanya 

memenuhi syarat penerimaan. Hasil analisis mendukung tiga hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini, yaitu persepsi kualitas layanan berpengaruh 

                                                             
12Utomo, Priyanto Doyo,Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas 

Konsumen Pada Operator Telepon Seluler. Yogyakarta: Thesis Universitas Gadjah Mada, 
2006,27. 

13Haidir Harun, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Untuk 
Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Produk Telkom Flexi.(Studi Kasus PT.Telekomunikasi 
Indonesia Kota Semarang)”, Tesis (tidak dipublikasikan) (Semarang: Universitas Diponegoro, 
2006). 
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positif terhadap kepuasan pelanggan, citra perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas perusahaan. 

Penelitian lainnya yang serupa dilakukan oleh Putu Teja Wijaya 

Putra14.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

kualitas jasa yang dibentuk oleh dimensi-dimensi kualitas jasa tersebut 

terhadap kepuasan konsumen/pasien, dan rekomendasi dari mulut ke 

mulut.Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh dari kepuasan 

terhadap rekomendasi dari mulut ke mulut pada rumah sakit. 

Teori yang dipakainya adalah teori tentang jasa, kualitas jasa, 

kepuasan konsumen dan prilaku konsumen.Sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 130 orang.Penentuan sampel menggunakan metode Non 

Probability Sampling, yaitu purposive sampling.Data dianalisis dengan 

menggunakan teknik SEM (Structural Equation Modelling). Uji validitas 

terhadap variabel menggunakan faktor konfirmatori first order dan second 

order, sedangkan uji reliabilitas menggunakan construct 

reliability.Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian 

meng-gunakan analisis konfirmatori full model struktural dilakukan 

terhadap lima dimensi kualitas jasa yaitu bukti fisik, keandalan, daya 

tanggap, jaminan dan empati berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dan 

rekomendasi dari mulut ke mulut. Terdapat juga pengaruh kepuasan 

konsumen secara positif dan signifikan terhadap rekomendasi dari mulut ke 

mulut. 

Penelitian selanjutnya yang memiliki pembahasan serupa dengan 

ketiga peneliti diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagjo 

Mugiharjo15,substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah keunggulan 

produk terhadap kepuasan pelanggan, serta pengaruh kepuasan pelanggan 

                                                             
14Putu Teja Wijaya Putra, “Pengaruh Kualitas Jasa Dan Kepuasan Konsu-men Terhadap 

Rekomendasi Dari Mulut Ke Mulut Pada Rumah Sakit Anak Dan Ibu Permata Hati 
Klungkung”,Tesis (tidak dipublikasikan). (Denpasar: Universitas Udayana, 2011). 

15Bagjo Mugiharjo, ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dan  
Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Bank BRI Demak)”, Tesis (tidak 
dipublikasikan). (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016). 
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terhadap loyalitas pelanggan, di Kantor Cabang BRI Demak.Substansi yang 

dibahas pada penelitian ini adalah keunggulan produk terhadap kepuasan 

pelanggan, serta pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan, di Kantor Cabang BRI Demak.Teori yang dipakainya adalah 

teori kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan.Adapun metodologinya 

adalah untuk penyusunan tesis ini penulis melakukan penelitian dengan 

responden para pelanggan Bank BRI Kantor Cabang Demak, dengan 

memberikan kuisioneryang berisi beberapa pertanyaan menyangkut kualitas 

pelayanan, nilai pelanggan,keunggulan produk, kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan.Untukpenelitianini jumlah sampel sebanyak 108 

pelanggan. 

Dari beberapa kajian penelitian sebelumnya,dapat disimpulkan bahwa 

konsumen yang tidak merasa puas atas kualitas dan pelayanan yang 

diperoleh cenderung menimbulkan masalah, sebaliknya apabila mereka puas 

maka akan tercipta hubungan yang baik dan harmonis. Hal ini akan menjadi 

dasar yang baik bagi terciptanya pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

konsumen yang akan menguntungkan perusahaan. 

Signifikansi yang positif dari pengaruh kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas pelanggan menjadi acuan buat para pemegang kebijakan di perusa-

haan dalam mempertahankan masa depan perusahaan, maka pentingnya 

memelihara dan meningkatkan kepuasan konsumen dengan memperhatikan 

berbagai faktor yang menyebabkan konsumen merasa puas, entah itu 

ditinjau dari kualitas pelayanan, kualitas produk, harga dan emosi pelanggan 

seperti yang dinyatakan oleh para ahli16.Beralihnya konsumen disebabkan 

oleh kurang pekanya perusahaan dalam memberi pelayanan dan rasa tidak 

puas konsumen. 

Setelah mengulas sekilas keempat penelitian diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa penelitian yang akan diteliti sekarang relatif sama dari 

penelitian sebelumnya, baik dari segi substansi, teori, maupun metodologi 

keilmuannya. Hanya yang membedakan adalah subjek penelitian yang 

                                                             
16Lupiyoadi, Rambat. Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta : PT. Salemba Empat,2001, 29. 
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samasekali belum pernah dikaji oleh penelitian lainya terutama yang 

berkaitan dengan kepuasan konsumen. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Untuk menjelaskan variable-variable yang akan diteliti, digunakan 

beberapa teori, yaitu: 

1. Emotional Value 

Menurut Irawan,emotional value tergolong kepada salah satu 

faktor-faktor yang mendorong kepuasan pelanggan, dimana pelanggan 

akan merasa puas (bangga) karena adanya emosional value yang 

diberikan oleh brand dari produk tersebut. Sedangkan menurut 

Sweeny dkk, mengungkapkan bahwa emotional value termasuk 

kedalam salah satu dimensi dari nilai pelanggan, dimana arti dari nilai 

pelanggan itu sendiri adalahestimasi konsumen mengenai kemampuan 

total suatu produk untuk memuaskan kebutuhannya17. 

Jika ditinjau dari teori prilaku konsumen (usaha manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya) emotional value termasuk kepada 

klasifikasi motif, yang mana dalam teori prilaku penting sekali me-

nguasai motivasi konsumen.Dengan demikian, pembahasan mengenai 

prilaku konsumen sedikit lebih kompleks, karena motivasi 

menyangkut dorongan yang ada dalam diri manusia yang cenderung 

sulit ditebak karena sifatnya tidak berwujud. 

Maka jika diklasifikasikan, motif konsumen dalam meng-

konsumsi produk dan jasa terbagi kepada dua yaitu motif rasional dan 

emosional. Motivasi yang berdasarkan rasional akan menentukan 

pilihan terhadap suatu produk dengan memikirkan secara matang serta 

dipertimbangkan terlebih dahulu untuk membeli produk tersebut. 

Sehingga kecenderungan yang akan dirasakan oleh konsumen ter-

hadap produk tersebut sangat puas. Sedangkan motivasi yang ber-

                                                             
17 Herry Sutanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah. (Bandung, 

Pustaka Setia, 2013).229 
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dasarkan pada emosional, konsumen terkesan terburu-buru untuk 

membeli produk tersebut dengan tidak mempertimbangkan kemung-

kinan yang akan terjadi untuk jangka panjang, sehingga kecende-

rungan yang akan terlihat, konsumen tidak akan merasa puas terhadap 

prodk yang telah dibeli karena produk tersebut hanya sesuai dengan 

keinginan kita dalam jangka pendek saja. Dengan demikian, 

emosional motif adalah penuh dengan perasaan, jadi emosional motif 

adalah motif yang di pengarui perasaan18. 

 Pluthchik mengidentifikasi delapan emosi primer yang masing-

masing diantaranya dapat bervariasi intensitasnya19, diantaranya adalah: 

a. Fear (takut) 

Rasa takut akan muncul apabila anda dihadapkan oleh suatu 

ancaman atau masalah yang tidak dapat anda selesaikan. 

b. Anger (marah) 

Rasa marah umumnya disebabkan oleh adanya penghalang atau 

gangguan 

c. Joy (kegembiraan) 

Gembira merupakan emosi yang paling menyenangkan bagi 

orang yang merasakan maupun yang melihat 

d. Sadness (sedih) 

Perasaan sedih bertahan paling lama pada kebanyakan orang.Emosi 

ini muncul akibat kehilangan materi atau orang yang sangat penting 

dalam hidupnya.  

e. Acceptance (penerimaan/ percaya) 

Percaya juga merupakan suatu bentuk emosi. Anda akan lebih 

mudah percaya terhadap orang yang sudah anda kenal baik 

dibanding orang yang baru kenal atau hanya sebatas kenal. Rasa 

percaya lebih mudah didapat pada suatu komunitas atau organisasi 

                                                             
18Ngroho J. Setiadi, Prilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan, Dan 

Keinginan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2008).35. 
19Ibid. 35 
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yang anda ikuti, terlepas dari problem intern dan masalah lain 

tentunya. 

f. Disgust (Muak) 

Rasa muak disebabkan oleh objek yang menjijikkan, baik secara 

visual maupun tekstur. 

g. Anticipation (Antisipasi) 

Ini juga merupakan bentuk emosi, bagi orang awam 

mengelompokkan antisipasi kedalam emosi pastilah terasa 

aneh.Antisipasi disebabkan karena diperolehnya suatu kekuasaan 

atau jabatan.  

h. Surprise (Terkejut) 

Terkejut/kaget biasa disebabkan oleh objek yang muncul secara 

mendadak, baik itu manusia, hewan, ataupun benda. Proses 

“terkejut” memerlukan sinkronisasi antara beberapa indra, pada 

kebanyakan orang indra yang bereaksi adalah mata, telinga, dan 

pernapasan. Namun ada juga yang lidahnya ikut bereaksi sehingga 

tidak hanya mengeluarkan suara terkejut namun sudah berupa kata 

maupun rangkaian kata. 

 

2. Kepuasan Konsumen 

Teori tentang kepuasan konsumen dimana secara implisit Kotler dan 

Keller mengemukakan bahwa kepuasan konsumen berkaitan erat dengan 

dengan nilai yang diberikan kepada konsumen. Dimana kepuasan konsumen 

sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) 

suatu produk atau jasa yang ia rasakan dibandingkan harapannya. Biasanya 

harapan konsumen merupakan pemikiran atau keyakinan konsumen tentang 

apa yang diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk 

(barang atau jasa). Sedangkan, kinerja yang disampaikan adalah persepsi 

konsumsi terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang 

dibeli. 
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Gaspers  mengatakan bahwa kepuasan konsumen sangat bergantung 

kepada persepsi dan harapan konsumen. Adapun faktor-faktor yang mem-

pengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain20: 

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasa-

kan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan 

produsen produk. 

b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan 

maupun pesaing-pesaingnya. 

c. Pengalaman dari teman-teman. 

Ciri-ciri konsumen yang puas 

Kotler menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas sebagai berikut21: 

1. Loyal terhadap produk konsumen yang puas cenderung loyal dimana 

mereka akan membeli ulang dari produsen yang sama. 

2. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif komuni-

kasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) yang ber-

sifat positif yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan 

mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan. 

3. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain 

ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan 

yang telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimba-

ngan yang utama. 

 

Elemen Kepuasan Konsumen 

Wilkie menyatakan bahwa terdapat empat elemen dalam kepuasan 

konsumen yaitu22:  

1. Expectations,harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah 

dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Pada 

                                                             
20Nasution, M. N.,  Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), Bogor : Ghalia 

Indonesia, 2005, 50. 
21 Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi Kedua Belas, Jilid 1, 

dialihbahasakan oleh Benjamin Molan, (Jakarta: PT Indeks, 2007),72. 
22Wilkie, L. Consumer Behavior, 4th. (New York : John Wiley & Sons1994). 
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saat proses pembelian dilakukanan, konsumen berharap bahwa barang 

atau jasa yang mereka terima sesuai dengan harapan, keinginan dan 

keyakinan mereka. Barang atau jasa yang sesuai dengan harapan 

konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas. 

2. Performance,pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang 

atau jasa ketika digunakan tanpa diperngaruhi oleh harapan mereka. 

Ketika kinerja aktual barang atau jasa berhasil maka konsumen akan 

merasa puas 

3. Comparison,hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan 

kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja 

aktual barang atau jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika 

harapan sebelum pembelian sesuai atau melebihi perepsi mereka 

terhadap kinerja aktual produk. 

4. Confirmation/disconfirmation,harapan konsumen dipengaruhi oleh 

pengalaman mereka terehadap penggunaan merek dari barang atau 

jasa yang berbeda dari orang lain.Confirmation terjadi bila harapan 

sesuai dengan kinerja aktual produk, sebaliknyadisconfirmation terjadi 

ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari kinerja aktual 

produk. Konsumen akan merasa puas ketika tejadi confirmation / 

discofirmation. 

 

3. Loyalitas pelanggan 

Loyalitas secara harfiah berasal dari kata loyal berarti setia, atau 

loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan.Kesetiaan ini timbul tanpa 

adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu.Usaha 

yang dilakukan untuk menciptakan kepuasaan konsumen lebih cenderung 

mempengaruhi sikap konsumen.Sedangkan konsep loyalitas konsumen lebih 

menekankan kepada perilaku pembeliannya. 

Istilah loyalitas sering kali diperdengarkan oleh pakar pemasaran 

maupun praktisi bisnis, loyalitas merupakan konsep yang tampak mudah 

dibicarakan dalam konteks sehari-hari, tetap menjadi lebih sulit ketika 
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dianalisis maknanya.Loyalitas diartikan sebagai komitmen yang tinggi 

untuk membeli kembali suatu produk dan jasa yang disukai dimasa men-

datang, disamping pengaruh situasi dan usaha pemasar dalam merubah 

prilaku konsumen. Dengan kata lain, pelanggan akan setia untuk melakukan 

pembelian ulang secara terus menerus dan konsistensi dimasa yang akan 

dating meskipun pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai 

potensi untuk menyebabkan perubahan prilaku . 

Giffin mengemukakan bahwa pelanggan yang loyal adalah: 

1. Pelanggan yang melakukan pembelian secara teratur. 

2. Pelanggan yang membeli diluar lini produk/jasa. 

3. Pelanggan yang merekomendasikan kepada orang lain. 

4. Pelanggan yang menunjukan kekebalan dari daya tarik pesaing (tidak 

mudah terpengaruh oleh daya tarik produk sejenis dari pesaing). 

Sedangkan menurut Zeithamel menjelaskan bahwa Customeryang 

loyal biasanya akan melakukan beberapa hal seperti: akan sering mengajak 

costumer baru untuk merasakan produk atau jasa yang dinikmatinya atau 

minimalnya memiliki kemungkinan besar tidak akan ditarik pergi oleh 

pesaing dan membeli lebih banyak produk dari perusahaan dari waktu ke 

waktu23. 

Dari berbagai teori diatas, dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai 

berikut; 

 

      

 

  

 

Gambar 1.Kerangka Pemikiran 

 

                                                             
23Djaslim Saladin, Prilaku Konsumen dan Pemasaran Strategik, (Bandung: Agung Ilmu, 

2005), 153. 
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Gambar tersebut menjelaskan bahwaemotional valuemerupakan faktor-

faktor yang menyebabkan kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen memiliki 

signifikansi pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

 

G. Hipotesis (penelitian) 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

hipotesis penelitian secara umum yakni : 

1. Diduga emosi pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. 

2. Diduga kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3. Diduga emosi pelanggan berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen. 

 




