
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri otomotif merupakan salah satu pilar terpenting dalam sektor 

manufaktur di Indonesia karena terdapat banyak perusahaan mobil dengan merek 

terkenal membuka pabrik-pabrik manufaktur di Indonesia untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Indonesia memiliki industi manufaktur mobil terbesar kedua di 

Asia Tenggara dan di wilayah ASEAN.  

Berdasarkan data ASEAN Automotive Federation 2017, Indonesia 

merupakan pasar penjualan terbesar di Asia Tenggara dan wilayah ASEAN, 

menguasai sekitar sepertiga dari total penjualan mobil tahunan di ASEAN, diikuti 

oleh Thailand pada posisi kedua. Indonesia tidak hanya memiliki populasi 

besar (258 juta jiwa), tetapi juga ditandai dengan memiliki kelas menengah yang 

berkembang pesat. Bersama-sama, kedua faktor ini menciptakan kekuatan 

konsumen yang kuat. Penjualan mobil di Indonesia terus mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Peningkatan pasar penjualan mobil tersebut juga diiringi dengan 

meningkatnya kesadaran konsumen untuk menjaga performa dari kendaraannya 

sendiri. 

Salah satu performa dari kendaraan yang diperhatikan oleh pemilik kendaraan 

adalah performa ban. Seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap 

keselamatan berkendara, salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga performansi 

ban kendaraan yaitu dengan memperhatikan pengisian angin pada ban tersebut. 

Pengisian angin bisa dilakukan dengan angin biasa (udara) atau gas nitrogen. 

Meskipun pengisian angin (udara) lebih murah dan bisa didapatkan gratis 

dibandingkan dengan gas nitrogen, namun kualitas dan manfaat yang didapatkan 

oleh konsumen jauh berbeda antara angin biasa dan angin nitrogen. Konsumen 

menyadari bahwa kualitas angin nitrogen lebih baik dari angin biasa dan dapat 

menjaga performa ban kendaraan.  

Nitrogen memiliki kualitas yang berbeda dengan angin biasa diantaranya bisa 

menghemat BBM (Bahan Bakar Minyak) kendaraan, dalam hal ini nitrogen 

memiliki partikel gas yang lebih besar dibandingkan dengan angin biasa sehingga 

daya cengkram ban lebih stabil dan meringankan kerja mesin. Manfaat lainnya 

yaitu tekanan ban lebih terjaga tahan lama, meningkatkan keselamatan karena 

memiliki tekanan ban yang tepat dan stabilitas terjaga, dan memperpanjang umur 

elastisitas karet ban karena tidak terjadi oksidasi pada ban kendaraan. Menurut 

Wijaya (2013), nitrogen memiliki keunikan tidak berbau, tidak beracun, tidak 

mudah terbakar, atau memperbesar pembakaran dan tidak mudah bereaksi dengan 

senyawa lain. Dengan sifat seperti itu maka nitrogen banyak dipakai pada industri 

elektronika, dunia medis, menstrerilkan alat-alat kesehatan, mengisi ban pada ajang 

balap MotoGP Formula 1 dan untuk pengisian ban pesawat.  

Pengetahuan konsumen akan manfaat angin nitrogen untuk pengisian ban 

awalnya didapat dari pembelian ban di toko toko ban besar. Toko ban besar 

memberikan bonus berupa pengisian angin nitrogen untuk setiap pembelian ban 

baru dan menjelaskan manfaat angin nitrogen dibandingkan angin biasa. Informasi 
lain tentang nitrogen didapatkan dari bengkel besar, sebagai tambahan layanan. 

Bengkel memberi tambahan layanan berupa pengisian angin nitrogen dan 
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menjelaskan kelebihan angin nitrogen dibanding angin biasa. Konsumen yang telah 

mengenal dan merasakan manfaat angin nitrogen dari toko ban atau bengkel besar 

tentu ingin terus mengisi dengan angin nitrogen. 

Bagi konsumen yang ingin melakukan pengisian ulang di toko ban tanpa 

membeli ban atau pengisian ulang di bengkel ketika tidak melakukan perbaikan, 

dianggap tidak praktis. Kendala ini dijadikan  sebagai peluang oleh pengusaha 

ekonomi kreatif untuk menghadirkan layanan pengisian angin nitrogen di tempat 

yang mudah terjangkau pemilik kendaraan, yaitu SPBU. Selain merupakan tempat 

mengisi bahan bakar, SPBU juga sebagai rest area atau tempat peristirahatan yang 

didalamnya terdapat minimarket, ATM, juga restoran, sehingga pemilihan tempat 

ini sangat tepat karena merupakan tempat yang  sering dikunjungi pemilik 

kendaraan bermotor. 

Seiring dengan meningkatnya pengetahuan pemilik kendaraan bermotor 

terhadap manfaat angin nitrogen untuk mengisi ban kendaraannya, maka banyak 

bermunculan usaha pengisian angin nitrogen di SPBU. Prospek ekonomi pengisian 

angin nitrogen di SPBU ditandai dengan menjamurnya outlet pengisian angin 

nitrogen hampir di tiap SPBU dengan berbagai merek. Adapun merek yang paling 

populer adalah Green Nitrogen yang sudah tersebar di 630 SPBU seluruh Indonesia. 

Merek Green Nitrogen sangat berbeda dibanding merek lain dengan penampilan 

sebaris kalimat di bawahnya “keep the tire performance”. Di bagian dalam, 

terdapat backdrop berwarna dasar merah yang mencatat tujuh manfaat nitrogen, 

dan aneka informasi seperti kandungan nitrogen yang dihasilkan dan beragam 

layanan beserta tarifnya (Wijaya 2013) 

 Green Nitrogen bernaung dibawah PT. Global Insight Utama yang didirikan 

oleh Adang Wijaya. PT. Global Insight Utama merupakan perusahaan pemegang 

merek Green Nitrogen sebagai angin nitrogen di beberapa Stasiun Pengisisan 

Bahan Bakar (SPBU) Pertamina. Adang Wijaya menangkap peluang yaitu ketika 

konsumen menginginkan isi ulang nitrogen mereka tidak perlu datang ke bengkel 

besar dan toko ban, mereka cukup hanya mendatangi SPBU terdekat yang 

menyediakan gerai Green Nitrogen. Peluang lainnya yang dimanfaatkan Adang 

Wijaya yaitu pemilihan tempat outlet di SPBU (Wijaya 2013) 

Menurut Mowen dan Minor (2002), pengetahuan konsumen merupakan 

sejumlah pengalaman yang telah dialami dan informasi tentang suatu produk atau 

jasa yang dimiliki seseorang. Sedangkan menurut Sumarwan (2015) pengetahuan 

konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai 

macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan 

jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai 

konsumen. Faktor pengetahuan konsumen sangat penting agar konsumen selalu 

mengisi angin ban dengan nitrogen dan datang ke outlet Green Nitrogen sehingga 

tercipta loyalitas.  

Sesuai penelitian Nugroho (2015) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian tahu organik diantaranya usia, 

pendidikan, pengetahuan dan faktor eksternal produk. Konsumen yang berpotensial 

dan berminat membeli tahu organik mempunyai pendidikan tamatan perguruan 

tinggi, pengetahuan yang tinggi mengenai pangan serta produk tahu organik, karena 

semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan maka akan semakin besar minat 

membeli. Demikian juga dengan pembelian kembali merek Green Nitrogen atau 
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loyalitas maka pengetahuan konsumen penting untuk diteliti sejauh mana 

pengaruhnya terhadap loyalitas. 

Seiring dengan pengetahuan konsumen dan kesadaran konsumen akan 

perawatan kendaraan, juga makin tingginya tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan 

di Jakarta menjadi peluang besar bagi Green Nitrogen untuk mendapatkan jumlah 

konsumen yang lebih banyak dan mengembangkan bisnisnya dengan menambah 

outlet-outlet baru terutama di beberapa SPBU di wilayah Jakarta. Berdasarkan data 

Ditlantas Polda Metro Jaya tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dapat dilihat 

pada Gambar 1. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2013 berjumlah 9.257 juta 

terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 yaitu sejumlah 10.940 juta 

kendaraan.  

 

 

Sumber: Ditlantas Polda Metro Jaya 

Gambar 1 Pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta Tahun 2013 - Feb 2017 

 

Prospek usaha ini bagus dimasa yang akan datang karena pertumbuhan 

jumlah kendaraan, juga karena kesadaran konsumen akan perawatan kendaraan, 

kenyamanan berkendara dan kebutuhan akan hemat BBM. Sehingga konsumen 

tertarik untuk beralih ke angin nitrogen memakai merek yang berkualitas baik dari 

segi produk ataupun layanan.  

Menurut pihak manajemen Green Nitrogen, selain peluang yang didapatkan 

oleh Green Nitrogen namun juga terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu 

beredarnya isu tentang nitrogen palsu yang dijual di SPBU. Hal ini dapat merusak 

kepercayaan pelanggan dan merugikan Green Nitrogen. Kepercayaan konsumen 

adalah rasa yakin bahwa penyedia produk atau layanan kompeten dan andal dalam 

menepati janji serta memenuhi kebutuhan pelanggannya (Richard dan Maxwell 

2013). Isu tentang nitrogen palsu diposting oleh seseorang yang tidak punya 

pengetahuan angin nitrogen, yaitu pengisian angin nitrogen harus menggunakan 

tabung bukan dengan kompresor angin. Isu nitrogen palsu dapat juga dilakukan 

orang yang memiliki tujuan persaingan bisnis. Dalam hal ini CEO Green Nitrogen 

Adang Wijaya segera memberi respon cepat mengenai berita tersebut dan 

menjelaskan bahwa Green Nitrogen tidak pernah melakukan kecurangan. Mesin 
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tabung yang digunakan oleh Green Nitrogen adalah mesin Nitrogen (N2) generator 

yang memproduksi nitrogen langsung dari udara. Karena itu dibutuhkan kompresor 

berkekuatan minimal 3 PK sebagai penyuplai udara. Kompresor bertugas untuk 

menangkap udara kemudian meneruskannya ke mesin N2 generator. Dalam mesin 

generator dengan sistem PSA (Pressure Swing Absorber) udara yang masuk akan 

disaring dengan CMS (Carbon Molecular Seive) untuk mengikat gas oksigen dan 

lainnya. Oleh karena itu, mesin N2 generator mampu menjamin kemurnian nitrogen 

yang dihasilkan mencapai 95-99.5%. 

Kepercayaan konsumen terhadap reputasi produk akan mempengaruhi 

pembelian kembali atau loyalitas sebagaimana penelitian Hannan et al. (2017) yang 

menegaskan bahwa kepuasan pelanggan, kepercayaan, dan berbagi informasi 

mempengaruhi loyalitas pelanggan perusahaan surveyor independen. Loyalitas 

didapatkan dari kepercayaan dan kepercayaan didapatkan dari informasi yang 

diberikan. Kepercayaan ini terkait juga dengan reputasi perusahaan yang sudah di 

publikasikan, penghargaan atau reward yang didapat dan juga dari penanganan 

terhadap berita miring yang beredar dimasyarakat misalnya nitrogen palsu dan lain 

sebagainya. 

Penelitian Simona-Mihaela (2013), hasil studi empiris tentang loyalitas sektor 

perbankan di Rumania ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan dan 

kepercayaan pelanggan secara keseluruhan berhubungan secara signifikan dengan 

kedua dimensi loyalitas, yaitu loyalitas perilaku dan sikap pelanggan. Ketika 

konsumen mendapatkan informasi atau pengetahuan dan karyawan 

memperlihatkan pelayanan atau sikap yang dapat membangun kepercayaan maka 

akan timbul kepuasan dan selanjutnya kepuasan ini menuju loyalitas. 

Penelitian lain terkait dengan keeratan hubungan pemasaran atau Marketing 

Relations adalah pentingnya kepercayaan dalam hubungan pelanggan-pemasok, 

dimana kepercayaan merupakan atribut kunci dari hubungan pemasok dan 

pelanggan dan merupakan kunci terbangunnya hubungan jangka panjang (Morgan 

dan Hunt 1994) 

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Green Nitrogen yaitu semakin 

bertambahnya pengisian angin nitrogen. Terdapat hampir 1000 outlet di SPBU 

dengan lebih dari 10 merek berbeda. Walaupun Green nitrogen memiliki market 

share sebesar kurang lebih  70% namun hal ini tetap menjadi tantangan yang 

dihadapi Green nitrogen agar konsumen tetap menggunakan produk atau jasa yang 

ditawarkan.  Pertumbuhan jumlah outlet Green Nitrogen tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 2. Jumlah outlet Green Nitrogen terus 

mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 240 outlet sampai dengan tahun 

2017 sampai dengan 625 outlet. 
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Sumber: Manajemen Green Nitrogen 

Gambar 2  Pertumbuhan jumlah outlet Green Nitrogen Tahun 2014-2018 diseluruh 

Indonesia 

Agar dapat bertahan di industri jenis ini maka Green Nitrogen perlu 

menciptakan produk dengan kualitas yang baik dan pelayanan yang prima agar 

produk di terima konsumen sehingga konsumen mendapat kepuasan dan melakukan 

pembelian kembali atau menjadi konsumen yang loyal. Dengan bertambahnya 

jumlah pesaing dapat mempengaruhi loyalitas konsumen, kemungkinan besar 

konsumen menjadi tidak loyal terhadap Green Nitrogen karena para pesaing 

menawarkan berbagai macam produk dan harga yang lebih menarik. Menurut 

Wijaya (2013), terdapat tujuh keunggulan Green Nitrogen: 

1. Operator resmi layanan nitrogen dan tambal ban di SPBU Pertamina 

seluruh Indonesia. 

2. Jaringan layanan besar di seluruh Indonesia hingga mencapai 300 outlet. 

3. Layanan panggilan darurat tambal ban express (Bandrex) di Hotline 0851 

0079 2450. 

4. Garansi layanan, asuransi kecelakaan, dan promo gratis isi baru nitrogen  

5. Perangkat mesin yang andal demi menjamin kesempurnaan pengisian awal 

nitrogen melalui sistem vakum. 

6. Didukung mitra strategis papan atas, Pertamina Pusat, Adira, Astra, 

Ferarri, dll. 

7. Manajemen tangguh dan komitmen layanan terbaik serta sistem 

pembelajaran SDM melalui Learning Center 

 

Kualitas diartikan sebagai kemampuan suatu produk atau jasa dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan (Heizer dan Render 2006). Kualitas produk dapat 

mempengaruhi tingkat penggunaan ulang pelanggan. Loyalitas pelanggan 

dihasilkan dari produk dan layanan yang telah diberikan perusahaan kepada 

pelanggannya. Oleh karena itu kualitas produk berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan (Deveraj et al. 2001).  

Dengan demikian faktor kualitas produk atau layanan adalah faktor penting 

untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan. Beberapa penelitian tentang kualitas 
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produk atau layanan dari berbagai sektor menggambarkan hal tersebut. Di sektor 

perbankan menurut penelitian Hazra et al. (2009) terhadap 300 nasabah di 

perbankan India, pelanggan menilai empat dimensi kualitas layanan yang dirasakan 

yaitu jaminan-empati, bukti fisik, keamanan dan keandalan, dengan jaminan-empati 

yang paling dihargai. Bank harus memperhatikan dimensi kualitas layanan dan 

lebih memperhatikan dimensi jaminan-empati untuk meningkatkan kesetiaan 

kepada perusahaan, kesediaan untuk membayar, komitmen pelanggan, dan 

kepercayaan pelanggan. Demikian juga penelitian Minh (2016) terhadap 261 

responden perbankan ritel di Vietnam mengatakan ada hubungan timbal balik 

antara kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan kesetiaan pelanggan dalam 

konteks perbankan ritel. Penelitian lain Izogo (2017), terhadap 138 pengguna telpon 

selular di salah satu kota tenggara Nigeria menemukan bahwa mempengaruhi 

loyalitas pelanggan melalui komitmen pelanggan dengan memanfaatkan dua 

konstruk kualitas layanan: jaminan layanan dan keandalan layanan. Keandalan 

layanan adalah prediktor langsung dari loyalitas pelanggan sementara jaminan 

layanan bukan predictor langsung. Sementara di sector restoran pada penelitian 

Jana (2014) terhadap 148 responden di restoran makan santai Ranchi, Jharkhand, 

hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara tangibles dan 

kepuasan pelanggan, antara keandalan dan kepuasan pelanggan, antara jaminan dan 

kepuasan pelanggan, antara empati dan kepuasan pelanggan dan hubungan positif 

yang lemah antara responsif dan kepuasan pelanggan. Ada hubungan positif yang 

kuat antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan di restoran makan santai 

di Ranchi. 

Menurut Oliver (1999) Loyalitas pelanggan adalah sebuah komitmen yang 

sangat kuat untuk membeli kembali produk atau layanan yang disukai di masa 

depan dengan merek yang sama terlepas dari pengaruh situasional dan upaya 

pemasaran. Berdasarkan paparan di atas, perlu adanya penelitian untuk mengetahui 

apakah pengetahuan konsumen, kualitas produk, dan kepercayaan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan Green Nitrogen. Menurut Hong 

dan Cho (2011) dengan memperkuat loyalitas pelanggan, bisnis dapat 

mempertahankan pelanggan dan akibatnya keuntungan meningkat.  

Dengan demikian demi terciptanya loyalitas pelanggan untuk dapat bertahan 

dan mengembangkan usahanya akan dilakukan kajian tentang pengaruh 

pengetahuan konsumen baik terhadap merek Green Nitrogen, juga kualitas produk 

dan juga kualitas layanan serta kepercayaan terhadap reputasi Green Nitrogen, 

sehingga menjadi strategi pengembangan bisnis ke depannya.  

 

 

Perumusan Masalah 

Konsumen yang memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya 

performa dan kenyamanan dari ban kendaraan akan memilih angin nitrogen 

dibanding angin biasa. Permasalahannya adalah sejauh mana pengetahuan mereka 

mengenai angin Green Nitrogen dan kualitas dari Green Nitrogen tersebut 

dibandingkan angin nitrogen biasa. Tidak semua outlet SPBU terdapat angin 

nitrogen bermerek Green Nitrogen ada juga angin nitrogen dengan merek lain. 

Terdapat lebih dari 10 merek selain Green Nitrogen yang terdapat di SPBU, sebagai 

pesaing Green Nitrogen. Semakin banyaknya pesaing angin nitrogen dengan 
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menawarkan variasi produk atau layanan dengan harga menarik maka akan 

mempengaruhi tingkat loyalitas konsumen Gren Nitrogen. Agar tetap bertumbuh 

dan bersaing maka Green Nitrogen harus terus memberikan jaminan terhadap 

kualitas produk dan pelayanan yang baik sehingga konsumen tetap percaya dan 

pada akhirnya akan loyal menggunakan pengisian angin merek Green Nitrogen. 

Belum ada penelitian sebelumnya yang mengukur loyalitas konsumen 

terhadap  pembelian angin nitrogen khususnya dengan merek Green Nitrogen.  

Fenomena penggunaan angin nitrogen sebagai pengganti angin biasa adalah sesuatu 

yang baru berkembang. Tidak banyak usaha yang memberi merek tertentu terhadap 

produk atau layanan komoditas alam seperti udara. Dengan demikian penelitian ini 

diharapkan dapat menumbuhkan minat untuk penelitian lanjutan dan 

berkembangnya usaha usaha yang kreatif.  

Demikian juga terkait loyalitas pelanggan, penelitian sebelumnya diawali 

kepuasan pelanggan. Cheng et al. (2011) melakukan penelitian dengan judul “A 

study on Exploring the Relationship Between Customer and Loyalty in the Fast 

Food Industri: With Relationship Inertia as a Mediator“. Khadka dan Maharjan 

(2017) melakukan penelitian dengan judul “Customer Satisfaction And Customer 

Loyalty”. Penelitian Mustofa (2011) dengan judul “Determinants of E-Commerce 

Customer Satisfaction, Trust, and Loyalty”. Penelitian Hannan et al. (2017) yang 

berjudul “The Influence of Customer Satisfaction, Trust and Information Sharing 

on Customer Loyalty of Professional Services Company: An Empirical Study on 

Independent Surveyor Services Industry in Indonesia”. Sedangkan penelitian ini 

lebih fokus pada loyalitas yang disebabkan pengetahuan, kualitas produk dan 

kepercayaan konsumen. 

Maraknya tingkat persaingan dalam bisnis ini dan untuk menjaga loyalitas 

konsumen serta untuk memperluas pangsa pasar Green Nitrogen diperlukan kajian 

terhadap beberapa aspek konsumen. Dengan demikian, pokok permasalahan dalam 

penelitian ini apakah secara langsung pengetahuan konsumen, kualitas produk 

Green Nitrogen, dan kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. 

3. Menganalisis pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. 

4. Menyusun strategi yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian mengenai 

pengetahuan konsumen, kualitas produk Green Nitrogen, kepercayaan 

konsumen dan loyalitas pelanggan. 

 
 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti merupakan sarana pengembangan teori dan aplikasi praktis di 

lapangan. 
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2. Bagi akademisi menjadi referensi penelitian yang membahas pengetahuan 

konsumen, pengaruh kualitas produk dan kepercayaan konsumen terhadap 

loyalitas pelanggan. 

3. Bagi pihak managemen Green Nitrogen, atau pelaku uasaha pada umumnya, 

serta pemilik SPBU penelitian ini menjadi bahan masukan untuk 

pengembangan bisnis baik dari sisi peningkatan kualitas produk dan layanan, 

strategi pemasaran maupun diversifikasi produk. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dilakukan di tiga outlet yaitu SPBU Bekasi Barat, 

SPBU Kelapa Gading Jakarta Utara dan SPBU Utan Kayu Rawamangun Jakarta 

Timur sesuai pertimbangan manajemen Green Nitrogen. Ketiga outlet tersebut 

adalah outlet yang mempunyai tingkat pendapatan tertinggi di Jakarta. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Loyalitas pelanggan 

Menurut Mowen dan Minor (2002), terdapat dua pendekatan dalam melihat 

loyalitas terhadap merek tertentu, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan sikap. 

Pendekatan perilaku (behavioral approches to brand loyalty) metode ini hanya 

melihat perilaku konsumen dalam menggunakan merek tertentu misalnya selama 

periode tertentu, misalnya 6 bulan atau satu tahun. Tidak didasari sikap tertentu 

kenapa konsumen menggunakan merek tersebut. Sedangkan pendekatan kedua 

adalah pendekatan sikap (attitudinal measures of brand loyalty), konsumen 

menggunakan merek karena mempunyai sikap tertentu dan mengarah ke komitmen 

yaitu kedekatan emosional dan psikologis dari konsumen. 

Menurut Deng et al. (2010), Loyalitas pelanggan (pelanggan) mengacu pada 

komitmen pelanggan untuk melakukan pembelian berulang yang konsisten 

terhadap merek atau layanan meskipun ada upaya situasional dan pemasaran untuk 

mempengaruhi perilaku beralih ke merek lain. Loyalitas pelanggan menunjukkan 

keterikatan psikologis konsumen terhadap produk dan juga sikap advokasi terhadap 

bisnis (Hong dan Cho 2011). Menurut Cheng et al. (2011) kepuasan pelanggan 

berarti menciptakan dan memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan.  

Menurut Wiputra (2015), Loyalitas adalah keadaan yang sangat didambakan 

oleh setiap pemilik produk atau jasa. Untuk sampai pada tahapan loyalitas, sebuah 

produk atau jasa harus dapat memenuhi harapan konsumen terlebih dahulu. 

Loyalitas pelanggan menggambarkan bahwa konsumen merasa puas dengan 

produk atau jasa yang telah digunakan, sehingga konsumen akan tetap 

menggunakan produk atau jasa itu kembali. 

Loyalitas konsumen sangat penting bagi perusahaan. Menurut Griffin (2005), 

terdapat empat karakteristik konsumen yang loyal sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian secara teratur 
2. Melakukan pembelian disemua jenis produk atau jasa 

3. Merekomendasikan produk lain 
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