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ABSTRAKn 

Dalam penelitian ini bertujuan untukzmenguji pengaruh Reputasi 

dan Inovasi Terhadap Loyalitas ProdukzRabbani Melalui Kepuasan 

Konsumen Sebagai Variabel Intervening PadazMahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Penelitianzini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan  objek penelitiannya 

adalahnKonsumen produk Rabbani pada Mahasiswa FEBI UIN Raden 

Fatah Palembang. Jumlahzsampel yang digunakan sebanyak 96 responden. 

Penarikan sampel menggunakanzmetode purposive sampling. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan zmetode kuesioner. 

Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsizklasik, uji 

analisis jalur dan pengolahan data menggunakanzIBM SPSS Statistic Version 

22. 

 Hasil penelitian ini menunjukkanzbahwa Reputasi dan Inovasi  

berpengaruh positif signifikan baik secara parsial dan simultan terhadap 

kepuasan konsumen. kemudian, Reputas, Inovasi dan kepuasanzkonsumen 

berpengaruh positif signifikan baik secara parsial maupun simultanzterhadap 

loyalitas konsumen. Adapun Kepuasan Konsumen berpengaruh sebagai 

variabelzintervening antara Reputasi terhadap Loyalitas Konsumen, Inovasi 

terhadapzLoyalitas Konsumen. 

  

Kata Kunci : Reputasi,zInovasi, Loyalitas Konsumen dan 

Kepuasan Konsumenz 

  



 
 

x 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 

 Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi 

Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 

158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan  

Huruf Nama Penulisan 

 „ Alif ا

 Ba B ب

 Ta T خ

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ز

 Zai Z ش

 Sin S ض

 Syin Sy ش

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ‟ Ain„ ع



 
 

xi 

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك

 Lam L ه

ً Mim M 

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H هـ

 „ Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (Marbutoh) T ج

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia 

terdiri atas vokal tunggal  dan vokal rangkap (diftong) 

1. Vokal Tunggal 

 Fathah ـــــــــــــــــــــــــــــ َـــــــــــــــــــــــــــــ

  Kasroh ـــــــــــــــــــــــــــــ ِ ــــــــــــــــــــــــــــ

 Dlommah ـــــــــــــــــــــــــــــ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــ

Contoh : 

 Kataba = متة

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذمس



 
 

xii 

2. Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan 

antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf. 

TandaHuruf Tanda Baca Huruf 

 Fathahdanya Ai Adani ي

 Fathahdanwaw Au a danu و

 

Contoh : 

 kaifa : مٍف

 alā„ : عيى

 haula : حىه

 amana : أمه

 ai atau ay : أي

C. Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, 

dengan transliterasi berupa huruf atau benda. 

HarakatdanHuruf Tanda Baca Keterangan 

 Fathahdanalif Atauya Ā a dan garis di atas ءأ

 Kasrohdanya Ī i dan garis di atas اي

 DlommahdanWaw Ū u dan garis di atas أو
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Contoh : 

 qāla subhānaka :  قاه ظثحاول

 shāma ramadlāna :  صاً زمضان

 ramā :   زمً

 fīha manāfi‟u :  فٍها مىافع

 yaktubūna mā yamkurūna : ٌنتثىن ما ٌمنسون

 iz qāla yūsufu liabīhi : إذ قاه ٌىظف ألتٍه

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah 

dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 

dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap dua macam. 

Contoh : 

 Raudlatulathfāl زوضح األطفاه

 Al-Madīnah al-munawwarah اىمدٌىح اىمىىزج
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E.  Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau 

tasydid.Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

 Nazzala   =      وصه   Robbanā  = ا زته

F. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf 

yang lansung mengikutinya.Pola yang dipakai ada dua seperti 

berikut. 

Contoh : 

 

 PolaPenulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu اىتىاب

 Al-syamsu Asy-syamsu اىشمط

Diikuti huruf Qomariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya. 
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Contoh : 

 PolaPenulisan 

 Al-badī’u Al-badī’u اىثدٌع

 Al-qomaru Al-qomaru اىقمس

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata 

sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi 

tanda hubung (-) 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof.Namun hal ini hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila 

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam 

tulisannya ia berupa alif. 

Contoh : 

 umirtu =       أمسخ  Ta’khuzūna   =     تأخرون

 Fa’tī bihā =     فأتً تها  Asy-syuhadā’u   =     اىشهداء

 

H. Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf 

ditulis terpisah.Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena 

ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata 
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tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai 

berikut : 

 PolaPenulisan 

 Wainnallahlahuwakhair al-rāziqīn وإن هللا ىهى خٍس اىساشقٍه

 Faaufū al-kailawa al-mīzāna فأوفىا اىنٍو واىمٍصان
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BAB In 

PENDAHULUANz  

A. Latar Belakang Masalahn  

Jumlah penduduk di Indonesiandari tahun ke tahun terus 

mengalami kenaikan, sehingga kebutuhan hidupnyang harus dipenuhi 

juga semakin besar, terutama kebutuhan pokok seperti tempatntinggal, 

makanan, dan busana/ pakaian. Keadaan ini menjadi peluang 

baginbeberapa pengusaha untuk dapat menggarap seluruh pasar industri 

di Indonesia,nsalah satunya yaitu industri garment. Industri garment 

merupakan industri yangnmemproduksi pakaian jadi dan perlengkapan 

pakaian, seperti kemeja, blus, kaosx(t-shirt), rok, celana, hijab, pakaian 

dalam, dan lain-lain.
1
x 

Menurut Oliver Loyalitas adalahxkomitmen pelanggan bertahan 

secara mendalam untuk berlangganan kembalixatau melakukan 

pembelian ulang produk/jasa terpilih secara konsistenxdimasa yang 

akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha usahaxpemasaran 

mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku.
2
 

loyalitasxmerupakan gabungan dari proses intelektual dan emosional 

                                                           
1
Supranto dan Nandan Limakrisna, Perilaku Konsumen Dan 

Strategi Pemasaran, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2011), hal. 1 
2
 Huriyati, Ratih. 2005. Bauran Pemasaran dan Loyalitas 

konsumen, Bandung: Alfabeta hlm 129. 
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antaraxpelanggan dengan perusahaan. Akibatnya loyalitas tidak dapat 

dipaksakan meskipunxloyalitas itu dapat diukur dan dikelola. Loyalitas 

pelanggan dapat ditunjukkanxdalam bentuk pembelian ulang terhadap 

suatu produk yang ditawarkan perusahaan,xmakin banyak pelanggan 

yang melakukan pembelian ulang akanxmemperbesar laba perusahaan, 

umum nya ketika seseorang telah loyalxakan suatu produk maka harga 

produk tersebut bukanlah menjadi hambatan. denganxmerek tertentu, 

salah satunya dipengaruhi oleh program pemasaran yang 

dilakukanxperusahaan.
3
 

Dalam menyusun strategixpemasaran untuk memengaruhi 

loyalitas konsumen, perusahaan tidak hanyaxdituntut untuk 

mengembangkan produk yang baik, menetapkan produk yang 

berkualitas,xdan menyediakan produk itu bagi pelanggan sasaran. 

Tetapi, ada faktor tertentuxyaitu inovasi “Inovasi merupakan suatu 

bentuk kreativitas perusahaan untukxserta masyarakat itu sendiri yang 

digunakan perusahaan sebagai saranaxmasyarakat untuk memilih 

produk yang berkualitas
”.4

 x 

                                                           
3
 Aditya Shendi Kurniawan, 2011, “Pengaruh Trust In A Brand 

Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Starbuck Coffe Di 

Semarang)”, Skripsi Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 

Diponegoro Semarang, hal.1 
4 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, 

Edisi Kedua Belas, Terjemahan, (t.tp: PT Indeks, 2007), hal. 204 
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Konsumen cenderungxakan memilih produk dengan merek 

yang lebih terkenal dan memiliki inovasi-inovasixproduk penjualan 

yang beragam, sebab menurut konsumen inovasi sebuah 

produkxmenunjukkan kepuasan konsumen dari suatu produk tersebut 

telah terpenuhi.xinilah yang membuat produk itu berbeda dengan 

merek lainnya. Produk yangxmemiliki inovasi produk yang beragam, 

yang sesuai dengan bayanganxkeinginan dan kepribadian konsumen, 

akan memiliki nilai lebih tinggi di mataxkonsumen.
5
 Oleh karena itu, 

reputasi menjadi pertimbangan berarti bagi loyalitasxkonsumen atas 

produk tersebut. 

Selain inovasi loyalitas dipengaruhizoleh reputasi. Reputasi 

adalah suatu merek yang membentuk suatu persepsixtertentu terhadap 

merek tersebut. Pada dasarnya jika konsumen tidak 

memilikixpengalaman dengan suatu produk, mereka cenderung 

mempercayai merekxyang disukai atau yang terkenal. Alasan inilah 

yang mendorong perusahaanxuntuk memperkuat posisi mereknya agar 

tercipta reputasi yang positif danxmenancap kuat dibenak konsumen. 

Menurut Marconi, reputasi dari perusahaanxdan merek diawali oleh 

                                                           
5
 Vinna Sri Yuniarti, 2015, Perilaku Konsumen :Teori Dan 

Praktik, CV Pustaka Setia, Bandung, hal.241 
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kesadaran produk yang memiliki reputasi yang baik 

dapatxmenimbulkan loyalitas konsumen pada merek.
6
x 

Salah satu produk hasilxindustri garment yang mengalami 

pertumbuhan cukup pesat saat ini adalah hijabxdan busana muslim. Hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya penawaran hijab dan busanaxmuslim 

dengan berbagai model.
7
 Keadaan tersebut menunjukkan 

bahwaxparadigma masyarakat sekarang sedikit banyak telah berubah. 

Dulu wanita yangxmemakai hijab dan busana muslim sering dipandang 

memiliki dandananxyang kuno, ketinggalan zaman, dan tidak modis. 

Sehingga mengetahui apaxsaja keinginan dan kebutuhan konsumen 

merupakan persyaratan utama yangxdi perlukan sebelum merancang, 

dan mempromosikan suatu produk baru.xInovasi dan kreativitas 

diperlukan untuk membendung persaingan dari pihakxlain.
8
 

Berkembangnya trend fashionxhijab ditandai dengan 

munculnya berbagai ragam variasi warna dan model hijabxyang 

semuanya bertujuan untuk memenuhi berbagai pilihan bagi 

                                                           
6
Reni Tiara Ikawati “pengaruh reputasi perusahaan dan 

kepercayaan terhadap loyalitas nasabah pengguna ATM pasca peristiwa 

Cybercrime” jurnal manajemen dan bisnis vol 8, no 2.a (2012) 
7
 Jackie Ambadar, Miranty Abiding Dan Yanty Isa, 2007, 

Mengelola Merek, Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta hal.2. 
8
 Lutiary Eka Ratri, 2007. “Hubungan Antara Citra Merek (Brand 

Image) Operator Seluler Dengan Loyalitas Merek (Brand Loyalty) Pada 

Mahasiswa Pengguna Telepon Seluler Di Fakultas Ekonomi Regular 

Universitas Diponegoro Semarang”, Skripsi. Universitas Diponegoro 

Semarang. hal. 1 
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kebutuhanxhijab konsumen. Melihat banyaknya jumlah konsumen 

potensial, banyak pebisnisxyang merambah pasar ini dengan membuka 

gerai hijab secara langsung maupun tokoxonline untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan para hijabbers. Merekaxberlomba-lomba 

menawarkan berbagai macam hijab dengan model modern namunxtetap 

Islami.  

Namun, tidak semua bisnisxhijab mampu bertahan dan menuai 

kesuksesan hingga menjadi bisnis ternama,xkarena persaingan di 

bidang sejenis semakin lama semakin ketat. Dari hari kexhari, banyak 

perusahaan yang berdatangan menawarkan produk sejenis,xsehingga 

persaingan antar merek produk semakin tajam. Sejauh ini, trend 

hijabxdan busana muslim di Indonesia masih dikuasai oleh sepuluh 

merek terbesar danxternama, yaitu Shasmira, Rabbani, Zoya, Elzatta, 

Shafira, Meccanism, Jenahara, RiaxMiranda, Dian Pelangi, dan Kami 

Idea.
9 

Berdasarkan fenomena yangxada, perusahaan garment saat ini 

memerlukan penelitian lebih lanjut,xterutama dibidang pemasaran. 

Supaya, perusahaan mampu memenangkanxpersaingan dan menjaga 

                                                           
9 Rengganis Widyasari, “10 Merek Jilbab Ternama di 

Indonesia”, Dalam https://kabar10.com/merek-jilbab-ternama-di-

indonesia, Diakses Pada Tanggal 15 November 2017, Pukul 15.33 

WIB 

https://kabar10.com/merek-jilbab-ternama-di-indonesia
https://kabar10.com/merek-jilbab-ternama-di-indonesia
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keberlangsungan usahanya. Untuk itu, penting bagixperusahaan 

mengetahui faktor yang mendorong konsumen dalam loyalitas 

atasxpembelian atas suatu produk atau jasa. Sebab, hal itu dapat 

dijadikan acuan perusahaanxuntuk bisa menyusun strategi pemasaran 

yang tepat. x 

Seperti halnya pada MahasiswaxFEBI UIN Raden Fatah 

Palembang yang dipilih menjadi subjek pada penelitianxini karena 

peneliti melihat tidak sedikit Mahasiswa FEBI UIN Raden 

FatahxPalembang yang menggukan produk dari rabbani itu sendiri 

sebagai kebutuhanxpakaian dari jilbab sampai produk yang lainnya. 

Karena dengan adanyaxinovasi yang beragam mahasiswa dapat 

kenyamanan dari produk rabbani ituxsendiri karena telah terpenuhinya 

kebutuhan fashion mereka. Padahal banyakxdari merek lain seperti 

RABBANI, ALMADANI, ZOYA, AZKA, ATTENAxdan ada banyak 

lagi. Setiap merek memiliki ciri khas tersendiri yangxmembedakan 

produk tersebut dari produk pesaing, pembeda itulah yang 

menjadixdaya tarik tersendiri bagi konsumen 

Rabbani merupakan perusahaanxgarment yang bergerak dalam 

bidang retail busana muslim dengan mengeluarkanxproduk andalan 

berupa kerudung instan dan produk lain yang jugaxdikembangkan 
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perlengkapan lain seperti ciput atau linner kerudung dan 

aksesoris.xProduk utama yang dihasilkan berupa kerudung instan yang 

menjadi trendxsetter di Indonesia, sehingga Rabbani mengusung 

tagline “professor kerudungxdi indonesia”.  

Melihat persaingan yangxsemakin ketat Rabbani tidak hanya   

menyediakan kerudung instan tapixjuga menyediakan berbagai 

perlengkapan busana muslim. Produk busanaxmuslim Rabbani 

diantaranya dresslim, kemko, tunik, dan kastun. Rabbani 

memperolehxberbagai penghargaan sebagai Franchise TOP of Mind 

tahun 2012 danxpenghargaan merek terpopuler di tahun 2010.
10

 Selain 

itu, banyak pelangganxRabbani mengatakan bahwa busana Rabbani 

merupakan busana muslim yangxsyar’i tetapi tetap modis. Dan 

mempunyai keunggulan kualitas yang bisa diaduxdengan pabrik 

lainnya, dan juga harga yang kompetitif.
11

x 

  

                                                           
10

  www.rabbani.co.id (diakses pada tanggan 6 april 2016) 
11

 Ario Fajar. Rabbani, Raja busana Muslim dari Bandung. 

Diakses pada tanggal 15 agustus 2016 dari http://swa.co.id/swa/business-

strategy/rabbani-raja-busana-muslim-dari-bandung (diposting pada 

tanggal 18 september 2014) 
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Tabel 1.1n 

Top brand award kategori busana muslim 2015-2019 

2015 2016 2017 

MERK TBI MERK TBI MERK TBI 

nRabbani 15,9% Zoya 25.3% Rabbani 16.0% 

nDannis 8,1% Rabbani 17.9% Zoya 10.2% 

nZoya 8,0% Dannis 7.2% Elzatta 5.4% 

nAzka 5,7% Elzatta 7.1% Al-Mia 4.6% 

nAlmadani 5,1%    Almadani 3.4% 

nShafira 5,0%     

 

2018 2019 

MERK TBI MERK TBI 

Rabbani n22.2% Rabbani 17.8% 

Zoya x15.4% Almadani 15.8% 

Almadani x9.4% Zoya 13.0% 

Azka x9.3% Azka 9.4% 

Attena x5.4% Attena 9.0% 

Sumber: www.topbrand-award.comx 

http://www.topbrand-award.com/
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Pada Tabel 1.1 diatasxmenunjukkan bahwa pada tahun 2015 

Rabbani merupakan Top Brand nomorxsatu pada kategori busana 

muslim dibandingkan dengan pesaing lainnya. Hal inixberarti bahwa 

Rabbani sukses menarik minat dan kepercayaan masyarakat 

muslimxIndonesia untuk menggunakan produk Rabbani..  

Namun, pada tahun 2016xterjadi perubahan posisi yang dialami 

Rabbani dimana Rabbani turun menjadixTop brand nomor dua pada 

survey Top Brand Award. Hal ini menunjukkanxadanya penurunan 

pencapaian Rabbani dimana Rabbani mengalami penurunanxtingkat 

Top Brand dari yang semula selalu menjadi nomor satu namun 

padaxtahun terakhir yaitu 2016 berada pada posisi kedua. Turunnya 

posisi Rabbanixdi Top Brand Award diduga karena adanya penurunan 

tingkat loyalitasxpelanggan Rabbani.  

Adanya penurunanxtingkat loyalitas pelanggan disebabkan 

karena pelanggan tidak dapat menjagaxstabilitas penjualan terhadap 

tarikan atau penawaran dari pesaing. Tetapi,xpada tahun 2017 sampai 

2019 Rabbani berhasil menjadi top brand karenaxdengan kepercayaan 

masyarakat kembali untuk menggunakan produk Rabbani.xPesaing-

pesaing yang bermunculan secara tidak langsung dapat 

memengaruhixkeputusan pembelian ulang konsumen Rabbani. 
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Dari tema penelitianxini, peneliti akan menguraikan bagaimana 

variabel independen berpengaruh positifxterhadap variabel dependen. 

Alasan peneliti dalam penelitian ini adalah brandxdari Rabbani adalah 

merek kerudung instan pertama di Indonesia padaxtahun 1994. 

Berjalannya waktu, Rabbani mengembangkan Produknya 

menjadixberbagai macam produk. Produk Rabbani sendiri tidak hanya 

kerudung akanxtetapi berbagai macam baju muslim dan muslimah 

sampai aksesoris. Ditengahxbanyaknya bidang bisnis sejenis, Rabbani 

tetap mampu bersaing dengan pesaingxlainnya hingga saat ini. Dengan 

banyaknya merek kerudung dan busana muslim,xkonsumen Rabbani 

banyak yang tetap setia dengan pilihan produk merek Rabbani
12

.x 

Dari fenomena tersebut yaituxadanya penurunan tingkat 

loyalitas pelanggan disebabkan karena pelangganxtidak dapat menjaga 

stabilitas penjualan terhadap tarikan atau penawaran darixpesaing dan 

berdasarkan penelitian terdahulu mengindikasikan adanyaxresearch 

gap dari 2 variabel independen reputasi dan inovasi 

yangxmempengaruhi loyalitas konsumen serta kepuasan konsumen 

yaitu sebagai berikut:x 

 

                                                           
12

 Profil Rabbani Yang Dikutip Dalam 

Https://Www.Rabbani.Co.Id. Diakses Pada 11 Mei 2016, Pukul 22.00 
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Table 1.2x   

Research gap reputasi terhadap loyalitas konsumen 
 

Reputasi 

perusahaan 

terhadap loyalitas 

konsumen 

Hasil penelitian Peneliti 

Terdapat pengaruhxpositif  

antara reputasixterhadap 

loyalitasxkonsumen 

1. Iva Hidayatika 

2. Novalina Nur Azizah 

Tidakxterdapat pengaruh 

antaraxreputasi terhadap 

loyalitasxkonsumen 

Ani Sugiarti 

Sumber : Dikumpulkan darixberbagai sumber, 2019 

 

Pengaruh harga terhadap keputusanxpembelian yang diteliti 

oleh Iva Hindayatika dan Novalina Nur Azizaxmenunjukkan bahwa 

harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.xHal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh AnixSugiarti 

yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara harga 

terhadapxkeputusan pembelian. 

Table 1.3x  

Research gap inovasixterhadap loyalitas konsumen 
 

Inovasi produk 

terhadap 

loyalitas 

konsumen 

Hasil penelitianx Peneliti 

Terdapatxpengaruh positif  

antaraxinovasi terhadap 

loyalitasxkonsumen 

1. Haryadi Akbar 

2. Fariza Maulidiah 

Tidak terdapatxpengaruh antara 

inovasixterhadap loyalitas 

konsumenx 

Anette Wulansari 

Sumber : Dikumpulkan dari berbagaixsumber, 2019 

 Pengaruh kualitas layanan terhadapxkeputusan pembelian yang 

diteliti oleh Hariadi Akbar dan Fariza Maulidiahxmenunjukkan bahwa 

kualitas layanan berpengaruh positif  terhadap keputusanxpembelian. 
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Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

olehxAnette Wulansari yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruh 

antara kualitasxlayanan terhadap keputusan pembelian. 

Table 1.4x   

Research gap reputasi terhadapxkepuasan konsumen 
 

Reputasi 

perusahaan terhadap 

kepuasan konsumen 

Hasil penelitianx Peneliti 

Terdapatxpengaruh positif  

antaraxreputasi terhadap 

kepuasanxkonsumen 

1. Ayu Lestari 

2. Hasnawati Karase 

Tidak terdapat pengaruh 

antara reputasi terhadap 

kepuasan konsumen 

Muhammad Romadhoni 

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber, 2019 

 

Pengaruh harga terhadapxkeputusan pembelian yang diteliti 

oleh Ayu Lestari dan Hasnawati Karasexmenunjukkan bahwa harga 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.xHal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammadxromadhoni yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara harga terhadapxkeputusan pembelian. 

Table 1.5x  

Research gap inovasi terhadapxkepuasan konsumen 

 

Inovasi produk 

terhadap 

kepuasan 

konsumen 

Hasil penelitianx Peneliti 

Terdapatxpengaruh positif  

antara inovasixterhadap 

kepusanxkonsumen 

1. Ririn Nurizka   

2. Tuti Rahmi 

Tidak terdapatxpengaruh antara 

inovasi terhadapxkepuasan 

konsumenx 

Aim Muzaqqi 
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Sumber : Dikumpulkan dari berbagaixsumber, 2019 

 Pengaruh kualitas layanan terhadapxkeputusan pembelian yang 

diteliti oleh Ririn nuruzka dan Tuti rahmixmenunjukkan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh positif  terhadap keputusanxpembelian. Hal ini 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan olehxAim 

muzaqqi yang menunjukkan bahwa tidak berpengaruh antara kualitas 

layananxterhadap keputusan pembelian. 

Dari berbagai fenomena tersebut,xmaka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian dilapangan sesuaixdengan teori 

yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya berbagai researchxgap pada 

penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan pemaparan latar 

belakangxdi atas, maka penulis memilih judul “Pengaruh Reputasi 

dan InovasixTerhadap Loyalitas Konsumen Produk Rabbani 

Melaui Kepuasan KonsumenxSebagai Variabel Intervening Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomixdan Bisnis Islam UIN Raden Fatah 

Palembang”.x 
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B. PerumusanxMasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, makaxrumusan masalah penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana reputasi berpengaruhxterhadap loyalitas konsumen 

produk rabbani pada mahasiswa FakultasxEkonomi dan Bisnis Islam 

UIN raden fatah Palembang?x 

2. Bagaimana inovasi berpengaruhxterhadap loyalitas konsumen 

produk rabbani pada mahasiswa FakultasxEkonomi dan Bisnis Islam 

UIN raden fatah Palembang?x 

3. Bagaimana reputasi berpengaruhxterhadap kepuasan konsumen 

produk rabbani pada mahasiswa Fakultas Ekonomixdan Bisnis Islam 

UIN raden fatah Palembang?x 

4. Bagaimana inovasi berpengaruhxterhadap kepuasan konsumen 

produk rabbani pada mahasiswa FakultasxEkonomi dan Bisnis Islam 

UIN raden fatah Palembang?x 

5. Bagaimana kepuasan konsumenxberpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen produk rabbani pada mahasiswaxFakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN raden fatah Palembang?x 
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6. Bagaimana pengaruh secaraxtidak langsung antara reputasi terhadap 

loyalitas konsumen produk rabbanixmelaui kepuasan konsumen 

sebagai variabel intervening?x 

7. Bagaimana pengaruh secaraxtidak langsung antara inovasi terhadap 

loyalitas konsumen produk rabbanixmelaui kepuasan konsumen 

sebagai variabel intervening? 

 

C. Tujuan Penelitianx 

1. Untuk mengetahui pengaruhxreputasi terhadap loyalitas konsumen 

produk rabbani pada mahasiswa FakultasxEkonomi dan Bisnis Islam 

UIN raden fatah Palembang.x 

2. Untuk mengetahui pengaruhxinovasi terhadap loyalitas konsumen 

produk rabbani pada mahasiswa FakultasxEkonomi dan Bisnis Islam 

UIN raden fatah Palembang.x 

3. Untuk mengetahui pengaruhxreputasi terhadap kepuasan konsumen 

produk rabbani pada mahasiswaxFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN raden fatah Palembang.x 

4. Untuk mengetahui pengaruhxinovasi terhadap kepuasan konsumen 

produk rabbani pada mahasiswa FakultasxEkonomi dan Bisnis Islam 

UIN raden fatah Palembang.x 
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5. Untuk mengetahui pengaruhxkepuasan konsumen terhadap loyalitas 

konsumen produk rabbani pada mahasiswaxFakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN raden fatah Palembang.x 

6. Untuk mengetahui pengaruhxsecara tidak langsung antara reputasi 

terhadap loyalitas konsumen produkxrabbani melaui kepuasan 

konsumen sebagai variabel intervening.x 

7. Untuk mengetahui pengaruhxsecara tidak langsung antara inovasi 

terhadap loyalitas konsumen produkxrabbani melaui kepuasan 

konsumen sebagai variabel intervening.x 

D. Manfaat Penelitianx 

Adapun manfaat yangxdipeeroleh dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritisx 

 Penelitian ini diharapkanxdapat memberikan kontribusi 

wawasan keilmuan dan menembah sumberxreferensi sebagai acuan 

dalam penelitian berikutnya khusus pada manajemenxpemasaran serta 

memperkaya  kajian teoristik,x 

2. Manfaat Praktisx 

Hasil Penelitian ini diharapkanxmenjadi bahan pertimbangan dan 

landasan pihak manajemen dalam rangkaxmeningkatkan dan menjaga 
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kepuasan konsumen produk Rabbani di kawasanxFakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.x x 

E. Sistematika Penulisanx  

Sistematika ini sangatxberguna untuk dapat memberikan 

gambaran secara jelas dan tidak menyimpang darixpokok-pokok 

permasalahan. Penelitian ini terdiri dari lima bab denganxsistematika 

penulisan yaitu: 

 BAB I PENDAHULUANx 

Bab ini berisikanxtentang latar belakang masalah 

penelitian, perumusan masalahxpenelitian, tujuan dari 

penelitian, manfaat dari penelitian danxsistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASANxTEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 Bab ini berisi tentangxpenjelasan dari beberapa teori dari 

sumber referensi buku atau jurnalxyang relevan dengan 

permasalahan yang ingin diteliti, penelitianxsebelumnya 

akan menjadi landasan bagi penulis untuk 

dapatxmelakukan penelitian ini serta kerangka pikir 

teoritis dan juga hipotesisxpenelitian yang akan diuji. 
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 BAB III   METODE PENELITIANx 

 Bab ini akan menjelaskanxtentang setting penelitian, 

desain penelitian, sumber data danxjenis data, populasi 

penelitian dan sampel penelitian, teknikxpengumpulan 

data, variabel-variabel penelitian serta 

teknikxpengumpulan data (uji asumsi klasik dan uji 

hipotesis).x 

 BAB IV  HASIL PENELITIANxDAN PEMBAHASAN 

 Bab ini terdiri darixgambaran umum mengenai objek 

penelitian, karakteristik responden,xdata deskriptif, hasil 

analisis data, hasil pengujian hipotesis, danxpembahasan 

hasil penelitian. 

 BAB V  PENUTUPx 

 Bab ini merupakan babxterakhir yang meliputi 

keberhasilan tujuan dari penelitian yangxditeliti penulis. 

Kesimpulan juga menunjukkan hipotesisxmana yang 

didukung oleh data dan hipotesis mana yang 

tidakxdidukung oleh data. Saran-saran yang berisi 

keterbatasan darixpenelitian yang telah dilakukan dan 

saran bagi penelitian yang akanxdatang. 


