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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan sesuatu 

penelitian terkait Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Loyalitas Pengemudi Taksi PT. Bosowa Taksi di Kota Kendari. 

Telah diadakan pengamatan oleh penulis, maka penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Yolanda Oktaviana Yusuf (2019) "Pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap Loyalitas Pegawai pada PT. Tara Megah 

Muliatama (Studi Kasus pada Pengemudi Taksi Gemah Ripah 

Bandung)". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif – kasualitas. Sampel dari 

penelitian ini diambil secara acak sejumlah 78 responden. 

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. 

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara menyebar kuesioner kepada 78 orang pengemudi 

Taksi gemah Ripah. Hasil Uji regresi menunjukkan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap loyaltas pegawai. Sedangkan 

nilai R square pada koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

budaya organisasi terhadap loylalitas pegawai adalah sebesar 

16%, sisanya 84% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain ng 

tidak dibaha dalam penelitian ini. 

2. Ahmad Fahmi (2017) "Pengaruh Faktor Loyalitas Karyawan 

Terhadap Loyalitas Karyawan Bagian Pengemudi Pada PT. 

Citra Perdana Kendedes Malang”. Penelitian ini adalah 

Analisis Faktor dan Alat Analisis Regresi Linier Berganda. 

Berdasarkan analisis faktor dari 20 variabel dapat direduksi 

menjadi 5 faktor dengan nilai eigenvalue lebih besar dari 

1.000. 5 Faktor yang baru terbentuk adalah Faktor Pertama 

(Fasilitas) Faktor Kedua (Faktor Gaji) Faktor Ketiga (Faktor 

Keamanan) Faktor Keempat (Komunikasi), Faktor Kelima 
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(Insentif) Dari hasil analisis Regresi Linear Berganda diketahui 

bahwa Faktor Gaji Naturalife Greenworld nilai keoefisien 

regresi paling besar, sehingga dianggap paling berpengaruh 

terhadap Loyalitas Pegawai Bagian Pada PT. Gambar Utama 

Ken Dedes Malang. Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti 

dapat menyarankan, maka sebaiknya perusahaan mempunyai 

faktor yang terdiri dari variabel gaji berdasarkan kelebihan 

setoran gaji, gaji berdasarkan jenis mobil, besarnya gaji dapat 

ditentukan sendiri. 

3. Megawati (2017) “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan 

Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Toko Az-Zahra Karang Rejo 

Metro Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan loyalitas 

pelanggan di Toko Az-Zahra Karang Rejo Metro Utara. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

interview, dokumentasi dan observasi. Interview dilakukan 

terhadap pemilik toko serta pelanggan Toko Az-Zahra, 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data profil Toko 

Az-Zahra Karang Rejo Metro Utara, observasi dilakukan untuk 

mengamati produk dan jasa apa saja yang ditawarkan ke 

pelanggan. Metode analisis penelitian ini yaitu deskriptif 

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang menyebabkan loyalitas pelanggan 

Toko Az-Zahra Karang Rejo Metro Utara, yang membuat loyal 

para pelanggan yaitu produk yang ditawarkan beragam dengan 

harga yang bervariasi dan terjangkau, produk dan jasa yang 

ditawarkan juga berkualitas baik dengan harga yang standar, 

pelayanan yang diberikan Toko Az-Zahra dianggap cukup baik 

dan memenuhi harapan pelanggan, dimana Toko Az-Zahra 

memberikan pelayanan yang tanggap, ramah, sopan, senyum 

dengan apa yang dibutuhkan pelanggan, dan lokasi yang 

strategis dan mudah dijangkau para pembeli hal ini yang 

menambah para pelanggan loyal terhadap Toko Az-Zahra. 
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4. Rina Arbeijah (2020) “Kompensasi, Pengalaman Kerja dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan di CV Bintang 

Makmur Sragen”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Kompensasi, Pengalaman Kerja dan Kepuasan kerja terhadap 

Loyalitas Karyawan Di CV Bintang Makmur Sragen. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan 

untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Penelitian ini 

menggunakan seluruh karyawannyang berjumlah 38 orang. 

Penelitian ini menggunakan validitas, reliabilitas, analisis 

regresi linier berganda. Data diperoleh dari penyebar kuesioner 

untuk responden. Penelitian ini diuji menggunakan perangkat 

lunak SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variable Kompensasi, Pengalaman kerja dan Kepuasan Kerja 

secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Loyalitas 

Karyawan Di CV Bintang Makmur Sragen. Secara terpisah 

Kompensasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Loyalitas Karyawan Di CV Bintang Makmur Sragen. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pengalaman kerja dan Kepuasan Kerja 

secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Loyalitas 

Karyawan Di CV Bintang Makmur Sragen. 

5. Adi Krismanto (2009) “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Loyalitas Nasabah”. Penelitian ini 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 

nasabah. Obyek penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Semarang Pattimura. Permasalahan penelitian merujuk 

pada fenomena bisnis Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Semarang Pattimura. Oleh karenanya permasalahan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: bagaimana mempengaruhi loyalitas 

nasabah sesuai dengan harapan. Tujuan penelitian dirumuskan 

untuk mencari jawaban atas alur yang mempengaruhi loyalitas 

nasabah. Permodelan yang dirumuskan pada penelitian ini 

bertujuan memberikan pemahaman yang kritis dalam konsep 

dan pengukuran loyalitas nasabah. Peneliti memasukan unsur 
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kualitas pelayanan, penanganan komplain dan pengembangan 

citra dan kepuasan nasabah sebagai anteseden dan memiliki 

konsekuensi yang signifikan terhadap loyalitas nasabah. Selain 

sebuah permodelan teoritis, penelitian ini telah merumuskan 

empat hipotesis. Metode purposif telah dipilih untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan pada studi ini. Penelitian ini 

mempergunakan 119 responden dan keseluruhan responden 

adalah nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang 

Pattimura. Analisis data mempergunakan Structural Equation 

Model dengan program komputer Amos 16.0. Hasil penelitian 

ini menunjukkan diantaranya bahwa kualitas pelayanan 

berdampak positip terhadap kepuasan nasabah. Penanganan 

komplain berdampak secara positip terhadap kepuasan 

nasabah. Pengembangan citra terhadap loyalitas nasabahadalah 

berdampak positip. Pengaruh kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah adalah berakibat positip. Kesimpulan akhir 

penelitian loyalitas nasabah dapat direkomendasikan sebagai 

masukan bagi pihak manajemen. 

6. Tjokorda Gde Raka Sukawati & I Made Adi Juniantara (2018) 

“Pengaruh Persepsi Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Kepuasan dan Dampaknya Terhadap Loyalitas 

Konsumen”. Pada penelitian ini jenis jasa transportasi online 

yang akan dipilih adalah UberX. Lokasi penelitian dilakukan 

di kota Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 

133 responden, penentuan sampel menggunakan metode non-

probability sampling dengan teknik purposive sampling. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner 

dengan teknik analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian 

menemukan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan, promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan, kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan, dan kepuasan 

konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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loyalitas konsumen. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik 

persepsi konsumen terhadap harga, promosi dan kualitas 

pelayanan yang diberikan maka akan meningkatkan kepuasan 

dan loyalitas pelanggan UberX. 

7. Regina Eunike Christie Tualage (2019) “Hubungan Antara 

Kulitas Pelayanan Dengan Loyalitas Pelanggan Pengguna 

Transportasi Online Go-Jek di Yokyakarta”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan loyalitas pelanggan pengguna transportasi 

online Go-Jek di Yogyakarta. Hipotesis yang diajukan adalah 

ada hubungan positif antara kualitas pelayanan dengan 

loyalitas pelanggan pengguna transportasi online Go-Jek di 

Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 100 orang 

yang memiliki karakteristik pengguna berusia 20-40 tahun dan 

merupakan pengguna aplikasi transpotasi online Go-Jek. 

Pengambilan data penelitian ini menggunakan Skala Kualitas 

Pelayanan dan Skala Loyalitas Pelanggan. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah korelasi product moment dari Karl 

Pearson. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,496 dengan p = 0,000 (p < 0,05). Hasil 

tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas 

pelanggan. Diterimanya hipotesis dalam penelitian ini 

menunjukkan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,246 

variabel kualitas pelayanan menunjukkan kontribusi 24,6% 

terhadap loyalitas pelanggan dan sisanya 75,4% dipengaruhi 

oleh faktor lain yaitu nilai (harga), citra perusahaan, 

kenyamanan dan kemudahan untuk menadapatkan jasa, 

kepuasan pelanggan, dan garansi atau jaminan. 

8. Rusdi Rusli & Neka Erlyani (2020) “Hubungan Kepuasan 

Pelanggan Dengan Loyalitas Pelanggan Jasa Go-Jek 

Banjarbaru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antar kepuasan pelanggan dengan loyalitas 
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pelanggan jasa go jek Banjarbaru. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah menggunakan isidental, yaitu subjek 

pelanggan go jek di daerah Banjarbaru sebanyak 230 subjek. 

Metode analisis data menggunakan korelasi product moment 

dari Karl Person dan metode pengumpulan data menggunakan 

skala ini kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. 

Hasil penelitian menunjukan hubungan kepuasan pelanggan 

dengan loyalitas pelanggan pada pelanggan go jek Banjarbaru 

memiliki korelasi 0,461 dan taraf signifikansi sebesar 0,000. 

Nilai ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang signifikan 

yang sedang dan positif antara kedua variabel, artinya semakin 

semakin tinggi kepuasan pelanggan maka akan semakin tinggi 

loyalitas dan sebaliknya ketika kepuasan pelanggan rendah 

maka loyalitas pelanggan rendah. Hubungan kepuasan 

pelanggan dengan loyalitas pelanggan adalah sebesar 21, 2% 

sedangkan 78, 8% sisanya adalah dari faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti pada penelitian ini. 

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti membeda 

penelitian yang akan diteliti dengan peneliti terdahulu dengan 

berdasarkan Persamaa, Perbedaan, dan Posisi Penelitian. 

Adapun Persamaan, Perbedaan, dan Unsur Kebaruan 

sebagai berikut : 

1. Persamaan 

Pada penelitina relevan pertama memliki persamaan 

dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu 

membahas tentang loyalitas. 

Pada penelitian relevan kedua memiliki persamaan 

dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu 

membahas tentang faktor-faktor loyalitas. 

Pada penelitian relevan ketiga memiliki persamaan 

dengan penelitian yang peneliti akan lakukan persamaan 

pada penelitian itu membahas tentang loyalitas dan 

menggunakan metode kualitatif. 
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Pada penelitian relevan keempat memiliki 

persamaan pada penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu 

sama-sama membahas tentang loyalitas. 

Pada penelitian relevan kelima memiliki persamaan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

membahas tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas. 

Pada penelitian relevan keenam memiliki persamaan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

membahas tentang loyalitas. 

Pada penelitian relevan ketujuh memiliki persamaan 

dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu 

membahas tentang loyalitas. 

Pada penelitian relevan kedelapan memiliki 

persamaan dengan penlitian yang peneliti akan lakukan 

yaitu sama-sama membahas tentang loyalitas. 

2. Perbedaan  

Pada penelitian relevan pertama memiliki perbedaan 

dengan penilitian yang peneliti akan lakukan, perbedaan 

pada penelitian yaitu pada objek penelitian dimana 

penelitian relevan pertama berfokus pada pegawai PT. Tara 

Mega Muliatama. 

Pada penelitian relevan kedua memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu 

perbedaan lokasi penelitian. 

Pada penelitian relevan ketiga memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu 

perbedaan terletak pada objek penelitian yang dimana 

penelitian pertama lebih fokus kepada loyalitas konsumen. 

Pada penelitian relevan keempat memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

yaitu metode pengumpulan data dimana penelitian relevan 
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keempat menggunakan metode pengumpulan data 

kuesuioner. 

Pada penelitian relevan kelima memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak 

pada objek penelitian, dimana penelitian relevan kelima 

lebih fokus kepada loyalitas nasabah. 

Pada penelitian relevan keenam memilki perbedaan 

dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu terletak 

pada metode pengumpulan data menggunakan kousioner. 

Pada penelitian relevan ketujuh memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

perbedaan objek penelitian, dimana penelitian relevan 

ketujuh lebih fokus kepada loyalitas pelanggan Go-Jek. 

Pada penelitian relevan kedelapan memiliki 

perbedaan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan 

yaitu terletak pada perbedaan metode penelitian yang 

dimana penelitian relevan kedelapan menggunakan metode 

kuantitatif. 

3. Unsur Kebaruan  

Berdasarakan dari persamaan dan perbedaan diatas, 

maka unsur kebaruan dari penlitian ini. Peneliti akan lebih 

fokus dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Loyalitas Pengemudi Taksi PT. Bosowa 

Taksi di Kota Kendari” 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Loyalitas 

1. Loyalitas menurut Gramer dan Brown 

Loyaitas menurut Gramer dan Brown dalam Utomo,  

Loyalitas adalah derajat sejauh mana seorang konsumen 

menunjukkan perilaku pembelian berulang dari suatu 

penyedia jasa, memiliki suatu desposisi atau kecenderungan 

sikap positif terhadap penyedia jasa, dan hanya 
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mempertimbangkan untuk menggunakan penyedia jasa ini 

pada saat muncul kebutuhan untuk memakai jasa ini. Dari 

definisi yang disampaikan Gramer dan Brown, konsumen 

yang loyal tidak hanya seorang pembeli yang melakukan 

pembelian berulang, tetapi juga mempertahankan sikap 

positif terhadap penyedia jasa. 

Secara umum loyalitas dapat dikatakan sebagai kesetiaan 

seseorang terhadap suatu hal yang bukan hanya berupa 

kesetiaan fisik semata namun lebih pada kesetiaan non fisik 

seperti pikiran dan perhatian. Loyalitas para karyawan dalam 

suatu organisasi mutlak diperlukan demi kesuksesan 

organisasi itu sendiri. 

Loyalitas kepada pekerjaan tercermin pada sikap 

karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 

disiplin, dan jujurdalam bekerja. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa sikap karyawan yang palingutama sebagai bagian dari 

perusahaan adalah loyal. Sikap ini diantaranyatercermin dari 

terciptanya suasana yang menyenangkan dan mendukung 

ditempat kerja, menjaga citra perusahaan, dan adanya 

kesediaan untuk bekerjadalam jangka waktu yang lebih 

panjang. 

Untuk mengetahui apakah seorang anggota loyal terhadap 

organisasi. Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan 

untuk mengukur loyalitas anggota tersebut. Adapun aspek-

aspek loyalitas antara lain: 

a. Taat pada peraturan. 

Seorang anggota yang loyal akan selalu taat pada 

peraturan. Sesuai dengan pengertian loyalitas, ketaatan 

ini timbul dari kesadaran anggota jika peraturan yang 

dibuat oleh organisasi semata-mata disusun untuk 

memperlancar jalannya pelaksanaan untuk mencapai 

tujuaan organisasi. Kesadaran ini membuat anggota 
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akan bersikap taat tanpa merasa terpaksa atau takut 

terhadap sanksi yang akan diterimanya apabila 

melanggar peraturan tersebut. 

b. Tanggung jawab pada organisasi. 

Ketika seorang anggota memiliki sikap sesuai 

dengan pengertian loyalitas, maka secara otomatis ia 

akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar 

terhadap organisasinya. Anggota akan berhati-hati 

dalam mengerjakan tugas-tugasnya, namun sekaligus 

berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi 

kepentingan organisasi. 

c. Kemauan untuk bekerja sama. 

Anggota yang memiliki sikap sesuai dengan 

pengertian loyalitas, tidak segan untuk bekerja sama 

dengan anggota lain. Bekerja sama dengan orang lain 

dalam suatu kelompok memungkinkan seorang anggota 

mampu mewujudkan impian organisasi untuk dapat 

mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh 

seorang anggota secara invidual. 

d. Rasa memiliki 

Adanya rasa ikut memiliki anggota terhadap 

organisasi akan membuat anggota memiliki sikap untuk 

ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap 

organisasi sehingga pada akhirnya akan menimbulkan 

sikap sesuai dengan pengertian loyalitas demi 

tercapainya tujuan organisasi. 

e. Hubungan antar pribadi 

Anggota yang memiliki loyalitas kerja tinggi akan 

mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap 

anggota lain dan juga terhadap atasannya. Sesuai 

dengan pengertian loyalitas, hubungan antar pribadi ini 

meliputi hubungan sosial dalam pergaulan sehari-hari, 
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baik yang menyangkut hubungan kerja maupun 

kehidupan pribadi. 

f. Kesukaan terhadap tugas 

Sebagai manusia, anggota pasti akan mengalami 

masa-masa jenuh terhadap tugas yang dilakukannya 

setiap hari. Seorang anggota yang memiliki sikap sesuai 

dengan pengertian loyalitas akan mampu menghadapi 

permasalahan ini dengan bijaksana. Hal ini hanya dapat 

dilakukan apabila seorang anggota mencintai tugasnya. 

Dalam Islam sudah mengatur segala hal yang berkaitan 

dengan aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Dalam hal 

ini pun bisa dipastikan Islam telah mengatur secara detail 

bagaimana kemitraan atau kerjasama yang baik dan islami ini 

harusnya terjadi. Islam memposisikan kegiatan ekonomi 

sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan 

kemuliaan (falah), dan karenanya perekonomian sebagaimana 

kegiatan kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar 

berjalan sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan. 

(Wahid; 2020) 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang membahas 

tentang ketaatan terkandung pada Al-Qur’an Surah Al- 

Baqarah Ayat: 216 

                    

                         

              

Terjemahnya :“Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal 

berperang itu adalah sesuatu yang kamu 

benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, 

Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi 
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(pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia 

Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui.” 

 

2. Loyalitas menurut Oliver 

Loyalitas Menurut Oliver (1996:392) dalam Hurriyati, 

(2015:128) berpendapat loyalitas adalah komitmen pelanggan 

bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau 

melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih secara 

konsisten dimasa yang akan datang, meskipun, pengaruh 

situasi dan usaha-usaha pemasaran mempunyai potensi untuk 

menyebabkan perubahan prilaku.  

Loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian 

dan kepercayaan yangdiberikan atau ditujukan kepada 

seseorang atau lembaga, yang di dalamnyaterdapat rasa cinta 

dan tanggung jawab untuk berusaha memberikanpelayanan 

dan perilaku yang terbaik. Dengan demikian, loyalitas 

sebagaikecenderungan karyawan untuk tidak pindah ke 

perusahaan lain yangdisebabkan adanya kesesuaian situasi 

dan kondisi perusahaan dengan tujuanyang ingin dicapai. 

Pada umumnya konsumen adalah merupakan hubungan 

interaksi secara anonym, dimana masing-masing pihak tidak 

mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu 

kecuali hanya berdasarkan dugaan kuat. (Wahyudin, 2018) 

Loyalitas lebih mengacu pada wujud prilaku dari unit-unit 

pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara 

terus-menerus terhadap barang/jasa suatu perusahaan yang 

dipilih (Giffin 2002). Juga mengemukakan keuntungan-

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki 

pelanggan yang loyal antara lain:  

a) Dapat mengurangi daya pemasaran (karena biaya untuk 

menarik pelanggan yang baru lebih mahal)  

b) Dapat mengurangi biaya transaksi  
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c) Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena 

penggantian konsumen yang lebih sedikit) 

d) Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan 

memperbesar pangsa pasar perusahaan 

e) Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan 

asumsi bahwa pelanggan yang loyal juga berarti 

mereka yang merasa puas  

f) Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya 

penggantian, dll) 

Adapun cara yang baru untuk membangun loyalitas 

karyawan menurut sopia (2008) antara lain : 

a. Jadikan visi dan misi organisasi berkarismatik (Make it 

charismatic).  

Jadikan visi dan misi organisasi sebagai sesuatu yang 

karismatik, sesuatu yang dijadikan dasar bagi setiap 

karyawan dalam berperilaku, bersikap dan bertindak. 

b. Segala sesuatu dijadikan tradisi (Build the tradition). 

Segala sesuatu yang baik di organisasi jadikanlah 

sebagai suatu tradisi yang terus menerus dipelihara, dijaga 

oleh generasi berikutnya. 

c. Memiliki prosedur untuk mengatasi keluhan secara 

menyeluruh (Have comprehensive grievance 

procedure). 

Bila ada keluhan atau komplain dari pihak luar 

ataupun dari internal organisasi maka organisasi harus 

memiliki prosedur untuk mengatasi keluhan tersebut 

secara menyeluruh.  

d. Menjalin komunikasi dua arah (Provide extensive two 

way communications).  

Jalinlah komunikasi dua arah tanpa memandang 

rendah bawahan.  

e. Semua unsur menjadi komunitas (Create a sense of 

community).  
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Jadikan semua unsur dalam organisasi sebagai suatu 

komunitas di mana di dalamnya ada nilai-nilai 

kebersamaan, rasa memiliki, kerja sama dan berbagi.  

f. Membangun nilai-nilai yang didasarkan adanya 

kesamaan (Build value based homogeneity).  

Setiap anggota organisasi memiliki kesempatan yang 

sama, misalnya untuk dipromosikan maka dasar yang 

digunakan untuk promosi adalah kemampuan, 

keterampilan, minat, motivasi, kinerja, dan tanpa 

diskriminasi.  

g. Membuat kebijakan tanpa terkecuali (Share and share 

alike). 

Sebaiknya organisasi membuat kebijakan di mana 

antara karyawan level bawah sampai yang paling atas 

tidak terlalu berbeda atau mencolok dalam kompensasi 

yang diterima, gaya hidup dan penampilan.  

h. Membuat anggota organisasi saling bekerja sama dalam 

sebuah team kerja (Emphasize barnraising, cross 

utilization and teamwork).  

Organisasi sebagai suatu komunitas harus bekerja 

sama, saling berbagi, saling memberi manfaat dan 

memberikan kesempatan yang sama pada anggota 

organisasi.  

i. Mengadakan acara bersama (Get together).  

Adakan acara-acara yang melibatkan semua anggota 

organisasi sehingga kebersamaan bisa terjalin. Misalnya, 

sekali-kali produksi dihentikan dan semua karyawan 

terlibat dalam acara rekreasi bersama keluarga, 

pertandingan olahraga, seni yang dilakukan oleh semua 

anggota organisasi dan keluarganya.  

j. Memperhatikan karir karyawan (Support employee 

development).  
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karyawan lebih marasa memiliki organisasi bila 

diperhatikan perkembangan karier karyawan dalam jangka 

panjang. 

k. Kesempatan untuk aktualisasi diri (Commit to 

actualizing).  

Setiap karyawan diberi kesempatan yang sama untuk 

mengaktualisasikan diri secara maksimal di organisasi 

sesuai dengan kapasitas masing-masing.  

l. Mengembangkan potensi karyawan untuk mewujudkan 

impiannya (Provide first year job challenge).  

Karyawan masuk ke organisasi dengan membawa 

mimpi dan harapannya, kebutuhannya. Berikan bantuan 

yang kongkrit bagi karyawan untuk mengembangkan 

potensi yang dimilikinya dan mewujudkan impiannya. 

Jika pada tahap-tahap awal karyawan memiliki persepsi 

positif terhadap organisasi, maka karyawan akan 

cenderung memiliki kinerja yang tinggi pada tahap-tahap 

berikutnya.  

m. Mempromosikan dari dalam (Promote from within).  

Bila ada lowongan jabatan, sebaiknya kesempatan 

pertama diberikan kepada pihak intern perusahaan 

sebelum merekrut karyawan di luar perusahaan. 

n. menyediakan aktivitas pengembangan (Provide 

development activities).  

Bila organisasimembuat kebijakan untuk merekrut 

karyawan dari dalam sebagai prioritas, maka dengan 

sendirinya hal itu akan memotivasi karyawan untuk terus 

tumbuh dan berkembang personalnya, juga jabatannya.  

o. kenyamanan karyawan (The question of employee 

security).  

Bila karyawan merasa aman, baik fisik maupun 

phisik, maka loyalitas akan muncul dengan sendirinya. 

Misalnya, karyawan merasa aman, karena perusahaan 
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membuat kebijakan memberikan kesempatan karyawan 

bekerja selama usia produktif. Dia akan merasa aman dan 

tidak takut akan pemutusan hubungan kerja. Dia merasa 

aman karena keselamatan kerja diperhatikan perusahaan.  

p. membangun nilai-nilai utama (Commit to people first 

values).  

Membangun loyalitas karyawan pada organisasi 

merupakan proses yang panjang dan tidak bisa dibentuk 

secara instan. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-

benar memberikan perlakuan yang benar pada masa awal 

karyawan memasuki organisasi. 

q. strategi organisasi tertulis (Put in writing).  

Data-data tentang kebijakan, visi, misi, semboyan, 

filosofi, sejarah dan strategi organisasi sebaiknya dibuat 

dalam bentuk tulisan, bukan sekedar bahasan lisan.  

r. Manager menjadi teladan (Hire right kind managers).  

Bila pimpinan ingin menanamkan nilai-nilai, 

kebiasaan, aturan-aturan dan disiplin pada bawahan, 

sebaiknya pimpinan sendiri memberikan teladan dalam 

bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. 

s. Tindakan lebih efektif dari sekedar kata-kata (Walk the 

talk).  

Bila pimpinan ingin karyawannya berbuat sesuatu, 

maka sebaiknya pimpinan mulai berbuat sesuatu, tidak 

sekedar kata-kata berbicara 

3. Loyalitas menurut Zeithaml 

Loyalias menurut Zeithaml dkk dalam Rinanda bahwa 

loyalitas merupakan tujuan akhir dan keberhasilan 

perusahaan untuk menjalin hubungan relasi dengan 

pelanggan, sehingga dapat dikatakan bahwa loyalitas 

merupakan perilaku seseorang untuk tetap terlibat dengan 

merek, dengan kata lain semakin puas pelanggan dengan 
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perusahaan dan hubungan relasinya berjalan baik, maka 

loyalitas yang terbentuk akan semakin kuat.  

Loyalitas tidak mungkin dianggap sebagai sesuatu yang 

terjadi dengan sendirinya ketika seorang karyawan bergabung 

dalam organisasi. Apabila organisasi menginginkan seorang 

karyawan yang loyal,organisasi harus mengupayakan agar 

karyawan menjadi bagian dari organisasi yang merupakan 

tingkatan lebih tinggi. Dengan demikian karyawan tersebut 

sungguh merasa bahwa “suka-duka” organisasi adalah “suka-

duka”-nya juga. Oleh karena itu loyalitas mencakup 

kesediaan untuk tetap bertahan, memiliki produktivitas yang 

melampaui standard, memiliki perilaku altruis, serta adanya 

hubungan timbal balik di mana loyalitas karyawan harus 

diimbangi oleh loyalitas organisasi terhadap karyawan 

(Runtu : 2014). 

Semakin tinggi loyalitas parakaryawan di suatu 

organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh pemilik organisasi. Begitu pula sebaliknya, 

bagi organisasi yang loyalitas para karyawannya rendah, 

maka semakin sulit bagi organisasi tersebut untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasinya yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh para pemilik organisasi. 

Adapun aspek-aspek tentang loyalitas, diantaranya : 

a. Ketaatan atau kepatuhan, yaitu kesanggupan seorang 

karyawan untuk menaati segala peraturan lembaga yang 

berlaku, dan menaati perintah lembaga yang diberikan 

atasan yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar 

larangan yang ditentukan. Ciri-ciri ketaatan ini adalah : 

1. Taat peraturan peundang-undangan yang 

ditentukan 

2. Menaati perintah lembaga/institusi yang 

diberikan atasan 
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3. Menaati jam kerja 

4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat 

b. Tanggung jawab, yaitu kesanggupan seorang karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan 

kepadanya dengan baik, tepat waktu serta berani 

mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau 

tindakan yang dilakukan. Ciri-cirinya adalah : 

1. Dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas 

dengan baik dan tepat waktu 

2. Selalu memelihara dan menyimpan barang-

barang lembaga dengan sebaik-baiknya 

3. Mengutamakan kepentingan lembaga daripada 

kepentingan pribadi atau golongan 

4. Tidak berusaha melemparkan kesalahan kepada 

oranng lain 

c. Pengabdian, yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga 

secara ikhlas kepada perusahaan 

d. Kejujuran,Dalam penjelasan pasal 4 PP No. 10 Tahun 

1979 tentang DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan), cirri-ciri pegawai yang jujur antara lain : 

1. Selalu melaksanakan tugas dengan penuh 

keikhlasan tanpa merasa dipaksa 

2. Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada 

padanya 

3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasannya 

4. Loyalitas menurut Siswanto 

Menurut Siswanto (2002) bahwa loyalitas merupakan 

kesanggupan dan tekad yang kuat untuk berusaha 

menjalankan tugas, dan menaati segala peraturan dengan 

kesadaran sendiri dan penuh rasa tanggug jawab. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas pegawai merupakan kesetiaan, 

kepercayaan, pengabdian dan tekad yang diberikan oleh 
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seorang pegawai untuk berusaha menaati peraturan, disiplin, 

jujur, dan bertanggungjawab dalam bekerja. 

Di masa lalu atau masa sebelumnya, loyalitas para 

karyawan hanya diukur dari jangka waktu lamanya karyawan 

tersebut bekerja bagi sebuah organisasi. Namun saat ini, 

ukuran loyalitas para karyawan telah sedikit bergeser ke arah 

yang lebih kualitatif, yaitu yang disebut sebagai komitmen. 

Komitmen itu sendiri dapat diartikan sebagai seberapa besar 

seseorang mencurahkan perhatian, pikiran dan dedikasinya 

bagi organisasi selama dia bergabung di dalam organisasi 

tersebut. Jadi, di sini loyalitas para karyawan bukan hanya 

sekedar kesetiaan fisik atau keberadaaannya di dalam 

organisasi, namun termasuk pikiran, perhatian, gagasan, serta 

dedikasinya tercurah sepenuhnya kepada organisasi. Saat ini 

loyalitas para karyawan bukan sekedarmenjalankan tugas-

tugas serta kewajibannya sebagai karyawan yang sesuai 

dengan uraian-uraian tugasnya, melainkan berbuat seoptimal 

mungkin untuk menghasilkan yang terbaik dari organisasi 

(Pambudi, 2009). 

Loyalitas tidak mungkin dianggap sebagai sesuatu yang 

terjadi dengansendirinya ketika seorang karyawan bergabung 

dalam organisasi. Karyawan yang memiliki loyalitas yang 

rendah diantaranya karena sifat karakternya (bawaan), 

kekecewaan karyawan, dan sikap atasan, serta perasaan 

negatif, seperti ingin meninggalkan organisasi, merasa 

bekerja di organisasi lain lebih menguntungkan, tidak 

merasakan manfaat, dan menyesali bergabung dengan 

organisasi. 

Aspek-aspek loyalitas menurut Siswanto pada 

pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan antara lain : 

1. Taat pada peraturan 

Taat pada peraturan ditandai dengan memiliki tekad 

dan kesanggupan untuk mentaati segala peraturan, 
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perintah dari perusahaan dan tidak melanggar larangan 

yang telah ditentukan baik secara tertulis maupun tidak 

tertulis.  

2. Bertanggung jawab 

Tanggung jawab yang ditandai dengan 

kesanggupan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya dan kesadaran setiap resiko 

melaksanakan tugas akan memberikan pengertian 

tentang keberanian dan kesediaan menanggung rasa 

tanggung jawab ini akan melahirkan loyalitas kerja. 

3. Sikap kerja.  

Sikap kerja, Sikap mempunyai sisi mental yang 

mempengaruhi individu dalam memberikan reaksi 

terhadap stimulus mengenai dirinya diperoleh 

daripelayanan dan perilaku yang terbaik. 

5. Loyalitas menurut Robbins 

Loyalitas menurut Robbins (2006) mengemukakan 

pengertian loyalitas yang berkaitan dengan tingkat 

kepercayaan adalah suatu keinginan untuk melindungi dan 

menyelamatkan wajah bagi orang lain. Bila seseorang 

memiliki loyalitas dan kepercayaan terhadap suatu hal, maka 

orang tersebut bersedia berkorban dan setia terhadap hal yang 

dipercayainya tersebut.  

Jadi, loyalitas memiliki hubungan positi terhadap tingkat 

kepercayaan, semakin tinggi tingkat kepercayaan karyawan 

terhadap organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat 

loyalitas karyawan tersebut terhadap perusahaan. 

loyalitas kepada pekerjaan tercermin pada sikap 

karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 

disiplin serta jujur dalam bekerja (Purwopoespito, 2004). 

Adapun Aspek loyalitas adalah sebagai berikut :  

a. Ketaatan atau kepatuhan 
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Ketaatan yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk 

menaati segala peraturan kedinasan yang berlaku dan 

metaati perintah kedinasan yang berlaku dan mentaati 

perintah dinas yang diberikan atasan yang berwenang, 

serta sanggup tidak melanggar larangan yang 

ditentukan 

b. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab ditandai dengan kesanggupann 

seorang karyawan dalam menyelesesaikan pekerjaan 

yang diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu 

serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang 

dibuat atau tindakan yang dilakukan. 

c. Pengabdian  

Pengabdian yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga 

serta ikhlas kepada perusahaan 

d. kejujuran. 

Kejujuran berarti adanya keselarasan antara yang 

terucap atau perbuatan dengan kenyataan. 

Sedangkan adapun indikator loyalitas kerja adalah 

sebagai berikut :  

a. Taat terhadap peraturan 

seperti mentaati segala peraturan perundang-

undangan dan ketentuan yang berlaku, mentaati 

perintah kedinasan yang diberikan atasan yang 

berwenang dengan baik, selalu mentaati jam kerja yang 

sudah ditentukan. 

b. Bertanggung jawab  

antara lain dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

dan tepat waktu, selalu menyimpan barang-barang 

dinas dengan sebaik-baiknya, mengutamakan 

kepentingan dinas dari pada kepentingan golongan, 

tidak pernah melempar kesalahan yang dibuat kepada 

orang lain 
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c. Menyumbangka pemikiran dan tenaga secara ikhlas 

kepada organisasi 

d. Jujur 

antara lain selalu melakuka tugas dengan penuh 

keikhlasan tanpa merasa terpaksa, tidak menyalahkan 

wewenang yang ada padanya da melaporkan hasil 

pekerjaan kepada atasan apa adanya. 

6. Loyalitas Menurut Mangkunegara 

Loyaitas menurut Mangkunegara (2011) menyebutkan 

bahwa loyalitas kepada pekerjaan tercermin pada sikap 

karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggungjawab, disiplin 

serta jujur dalam bekerja. 

Loyalitas merupakan sikap pegawai untuk setia terhadap 

perusahaan atau organisasi maupun terhadap pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawabnya. Loyalitas ini terdiri dari dua 

macam, yaitu loyalitas yang bersifat vertikal dan horizontal. 

Loyalitas yang bersifat vertikal yaitu loyalitas antara 

bawahan dengan atasan atau sebaliknya antara atasan dengan 

bawahan. 

loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang 

digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup 

kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya. Kesetiaan ini 

dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela 

didalam maupun diluar pekerjaan dari rongrongan orang yang 

tidak bertanggung jawab. 

Adapun indikator Loyalitas karyawan menurut 

Mangkunegara (2011), yaitu :  

a. Taat pada peraturan.  

Setiap kebijakan yang diterapkan dalam 

perusahaan untuk memperlancar dan mengatur jalannya 

pelaksanaan tugas oleh manajemen perusahaan ditaati 

dan dilaksanakan dengan baik.  
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b. Tanggung jawab pada perusahaan 

Kesanggupan karyawan untuk melaksanakan 

tugas sebaik-baiknya dan kesadaran akan setiap resiko 

pelaksanaan tugasnya akan memberikan pengertian 

tentang keberanian dan kesadaran bertanggung jawab 

terhadap resiko atas apa yang telah dilaksanakan. 

c. Kemauan untuk bekerja sama. 

Bekerja sama dengan orang-orang dalam suatu 

kelompok akan memungkinkan perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh 

orang-orang secara individual. 

d. Hubungan antar pribadi 

Adanya rasa ikut memiliki karyawan terhadap 

perusahaan akan membuat karyawan memiliki sikap 

untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap 

perusahaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan 

loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan. 

e. Kesukaan terhadap pekerjaan. 

Karyawan yang mempunyai loyalitas kerja 

tinggi mereka akan mempunyai sikap fleksibel ke arah 

tata hubungan antara pribadi. Hubungan antara pribadi 

ini meliputi: hubungan sosial diantara karyawan, 

hubungan yang harmonis antara atasan dan karyawan, 

situasi kerja, dan sugesti dari teman kerja. 

7. Loyalitas menurut Warawan 

Loyalitas menurut Warawan (2010) menyatakan bahwa 

Loyalitas para karyawan hanya diukur dari jangka waktu 

lamanya karyawan tersebut bekerja bagi sebuah . Namun saat 

ini, ukuran loyalitas para karyawan telah sedikit bergeser ke 

arah yang lebih kualitatif, yaitu yang disebut sebagai loyalitas 

kerja karyawan. Loyalitas kerja karyawan itu sendiri dapat 

diartikan sebagai seberapa besarseseorang mencurahkan 
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perhatian, pikiran dan dedikasinya bagi selama dia bergabung 

di dalam tersebut.  

loyalitas karyawan adalah suatu tindakan kesadaran 

demi kebaikan perusahaan, bahkan dengan mengorbankan 

kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu, berlaku untuk 

kegiatan yang melampaui kewajiban yang timbul dari hukum 

dan etika. Instrumen yang dapat diterapkan untukmembuat 

loyalitas karyawan dalam perusahaan menjadi tidak memudar 

adalah dengan memberikan kompensasi yang adil 

(Swadarma, 2019). 

Loyalitas dapat dikatakan sebagai kesetiaan seseorang 

terhadap suatu hal yang bukan hanya berupa kesetiaan fisik 

semata, namun lebih pada kesetiaan non fisik seperti pikiran 

dan perhatian. Loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu 

unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang 

mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan 

organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun 

di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak 

bertanggungjawab. 

Untuk menunjukan loyalitas karyawan dapat dilakukan 

dengan cara : 

a) Kunjungan atau silaturahmi ke rumah pegawai oleh 

pimpinan atau sebaliknya, yang dapat diwujudkan 

dalam bentuk kegiatan seperti 

b) Keikut sertaan pimpinan untuk membantu kesulitan 

pegawai dalam berbagai masalah yang dihadapi 

pegawai.  

c) Membela kepentingan pegawai selama masih dalam 

koridor hukum yang berlaku.  

d) Melindungi bawahan dari berbagai bentuk ancaman. 

Sementara itu loyalitas bawahan dengan atasan dapat 

dibentuk dengan kegiatan seperti open house, memberi 
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kesempatan kepada bawahan untuk bersilaturahmi 

kepada pimpinan, terutama pada waktu-waktu tertentu 

seperti hari besar keagamaan seperti lebaran, hari natal 

atau lainnya 

Adapun Indikator loyalitas kerja antara lain yaitu : 

a.  Taat pada peraturan.  

Setiap kebijakan yang diterapkan dalam 

perusahaan untuk memperlancar dan mengatur jalannya 

pelaksanaan tugas oleh manajemen perusahaan ditaati 

dan dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini akan 

menimbulkan kedisiplinan yang menguntungkan 

organisasi baik internal maupun eksternal.  

b. Tanggung jawab pada perusahaan 

Karakteristik pekerjaan dan pelaksanaan tugasnya 

mempunyai konsekuensi yang dibebankan karyawan. 

Kesanggupan karyawan untuk melaksanakan tugas 

sebaik-baiknya dan kesadaran akan setiap resiko 

pelaksanaan tugasnya akan memberikan pengertian 

tentang keberanian dan kesadaran bertanggung jawab 

terhadap resiko atas apa yang telah dilaksanakan. 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

Bekerja sama dengan orang-orang dalam suatu 

kelompok akan memungkinkan perusahaan dapat 

mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh 

orang-orang secara individual. 

d. Hubungan antar pribadi 

Adanya rasa ikut memiliki karyawan terhadap 

perusahaan akan membuat karyawan memiliki sikap 

untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap 

perusahaan sehingga pada akhirnya  

e. Kesukaan terhadap pekerjaan. 

Karyawan yang mempunyai loyalitas kerja tinggi 

mereka akan mempunyai sikap fleksibel ke arah tata 
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hubungan antara pribadi. Hubungan antara pribadi ini 

meliputi: hubungan sosial diantara karyawan, hubungan 

yang harmonis antara atasan dan karyawan, situasi 

kerja, dan sugesti dari teman kerja 

8. Loyalitas Menurut Saydam 

Loyalitas menurut Saydam Loyalitas adalah tekad dan 

kesanggupan menaati, melaksanakan dan mengamalkan 

sesuatu yang dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung 

jawab, tekad serta kesanggupan yang harus dibuktikan dalam 

sikap dan tingkah laku sehari-hari serta dalam perbuatan 

melaksanakan tugas, Saydam, (2008). 

Loyalitas kerja para pegawai terhadap organisasi akan 

dapat menimbulkan rasa tanggung jawab serta menciptakan 

gairah dan senangat kerja. Untuk dapat menimbulkan 

loyaIitas para pegawai terhadap organisasi maka perusahaan 

harus mengusahakan agar para pegawai merasa senasib 

dengan organisasi. Dengan perasaan senasib seperti ini maka 

kemajuan dan kemunduran perusahaan akan dirasakan juga 

oleh para pegawai. 

Loyalitas kerja para pegawai terhadap organisasi akan 

dapat menimbulkan rasa tanggung jawab serta menciptakan 

gairah dan senangat kerja. Untuk dapat menimbulkan 

loyaIitas para pegawai terhadap organisasi maka perusahaan 

harus mengusahakan agar para pegawai merasa senasib 

dengan organisasi. Dengan perasaan senasib seperti ini maka 

kemajuan dan kemunduran perusahaan akan dirasakan juga 

oleh para pegawai (Nitisemito, 2003). 

 

Adapun indikator loyalitas menurut Saydam (2008) 

antara lain: 

1. Ketaatan atau kepatuhan 

karyawan mempunyai tekat dan kesanggupan 

untuk menaati segala peraturan, perintah dari 
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perusahaan dan tidak melanggar larangan yang telah 

ditentukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 

2. Bertanggung jawab  

Bertanggung jawab adalah karakteristik 

pekerjaan dan prioritas tugasnya mempunyai 

konsekuensi yang dibebankan karyawan. Kesanggupan 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan dengan 

sebaik-baiknya dan kesadaran setiapresiko 

melaksanakan tugas akan memberikan pengertian 

tentang keberanian dan kesediaan menanggung rasa 

tanggung jawab ini akan melahirkan loyalitas kerja. 

3. Pengabdian 

Pengabdian adalah kesediaan untuk mengabdi 

dan membangun hubungan komitmen dengan 

perusahaan. 

4. Kejujuran  

Kejujuran adalah sikap yang mencerminkan 

perilaku yang dapat memegang tanggung jawab dan 

kepercayaan. 

 

2.3 Grand Theory 

Grand Theory dalam penelitian ini adalah seabagian berikut : 

Menurut Siswanto (2002) bahwa loyalitas merupakan 

kesanggupan dan tekad yang kuat untuk berusaha 

menjalankan tugas, dan menaati segala peraturan dengan 

kesadaran sendiri dan penuh rasa tanggug jawab. 

Siswanto (dalam Nitisemito 2002) mengumukakan 

indikator loyalitas kerja sebagai berikut : 

a. Taat pada peraturan 

b. Bertanggung jawab 

c. Sikap kerja 
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2.4 Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari rangkaian teori 

yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya 

merupakan gambaran sistematis dan kinerja teori dalam 

memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah 

yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam bentuk 

bagan, deskripsi kualitatif dan gabungan keduanya 

Dalam Penelitian ini peneliti mengangkat judul tentang 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pengemudi 

Taksi PT Bosowa Taksi di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji permasalahan tentang Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Loyalitas Penemgudi Taksi PT Bosowa Taksi di 

Kota Kendari. Penelitian ini berfokus pada masalah loyalitas 

pengemudi. Adapun teori yang peneliti gunakan adalah teori 

Siswanto. Adapun indikatornya yaitu Taat pada peraturan, 

bertanggung jawab dan sikap kerja. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan lansung turung 

lapangan. Sedangkan pada teknin pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari 

wawancara, dokumentasi dan observasi akan dianalisis. Temuan 

hasil dari penelitian ini lalu menyimpulkan lalu memberikan saran 

dan rekomendasi. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam 

bentuk skema adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir/Alur Pikir 
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