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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1.Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur 

maupun jasa dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. 

Pemasaran juga menjadi penghubung antara proses produksi dengan konsumsi 

dan berkaitan langsung dengan konsumen untuk mengidentifikasi dan 

memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen untuk dapat 

menciptakan produk atau jasa yang sesuai. Di bawah ini terdapat beberapa 

pendapat ahli mengenai pengertian pemasaran: 

Menurut Kotler dan Keller (2009:5) pemasaran adalah sebuah proses 

kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Inti dari 

pemasaran menurut Kotler dan Keller adalah mengidentifikasi dan memenuhi 

kebutuhan sosial. 

Sedangkan menurut American Marketing Association (AMA) (dalam 

Kotler dan Keller, 2009:5) pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan 

serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan 

nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

2. Definisi Manajemen Pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2009:5) manajemen pemasaran adalah seni 

dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Buchari Alma (2013:130) juga mengungkapkan bahwa definisi 

manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisa, merencanakan, 

mengimplementasi, dan mengawasi segala kegiatan (program), guna 

memperoleh tingat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan menurut Wiliam J. Shultz (dalam Buchari Alma, 2013:130) 

manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan 

seluruh kegiatan pemasaran perusahaan atau pun bagian dari perusahaan. 

 

3. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Griffin dan Ebert (2007:280) berpendapat bahwa bauran pemasaran 

(marketing mix) adalah gabungan strategi produk, penetapan harga, promosi, 

dan distribusi yang digunakan untuk memasarkan produk. 

Bauran pemasaran didefinisikan juga sebagai perangkat/alat bagi pemasar 

yang terdiri dari atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan penentuan posisi 

yang ditetapkan dapat berjalan sukses (Lupiyoadi, 2013:92). 

Sedangkan menurut Buchari Alma (2008:201) marketing mix adalah 

kegiatan mengkombinasikan berbagai kegiatan marketing agar dicapai 

kombinasi maksimal dan pemasaran ini dikenal dengan elemen 4P. Buchari 

Alma menjelaskan bahwa 4 P pertama merupakan 4 P tradisional dan 3 P 

terakhir adalah unsur marketing mix untuk produk pemasaran jasa. Berikut ini 

adalah ke tujuh elemen bauran pemasaran: 

a. Produk (Product) : menurut Kotler dan Keller (2009:4) produk adalah 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan 

suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, 

pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan 
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ide. Buchari Alma (2008:201) menjelaskan bahwa produk merupakan 

titik sentral dari kegiatan marketing. Semua kegiatan lainnya 

digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Satu hal yang perlu 

diingat ialah bagaimana pun hebatnya usaha promosi, distribusi, dan 

harga yang baik jika tidak diikuti oleh produk yang bermutu dan 

disenangi oleh konsumen maka kegiatan marketing mix ini tidak akan 

berhasil. Oleh sebab itu, perlu diteliti produk apa yang sebaiknya 

dipasarkan, bagaimana selera konsumen masa kini perlu mendapat 

perhatian yang serius. 

b. Harga (Price) : menurut Kotler dan Keller (2009:67) harga adalah 

salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, 

harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk 

disesuaikan dengan fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi, 

harga juga mengkomunikasikan positioning nilai yang dimaksudkan 

dari produk atau merek perusahaan ke pasar. Produk yang dirancang 

dan dipasarkan dengan baik dapat dijual dengan harga tinggi dan 

menghasilkan laba yang besar. Pendapat Buchari Alma (2008:202), 

masalah kebijaksanaan harga turut menentukan keberhasilan 

pemasaran produk. Kebijaksanaan harga dapat dilakukan pada setiap 

level lembaga yaitu kebijaksanaan harga oleh produsen, grosir, dan 

retailer. Harga di sini bukan berarti harga yang murah saja akan tetapi 

yang dimaksudkan adalah harga yang tepat. Bagaimana menentukan 

harga yang tepat sangat tergantung kepada berbagai faktor misalnya 

faktor harga pokok barang, kualitas barang, daya beli masyarakat, 

keadaan persaingan, konsumen yang dituju, dan sebagainya. 

c. Saluran Distribusi (Place) : Pendapat Tjiptono (2008:185) proses 

pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang 

berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan 

jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai 

dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat yang 

dibutuhkan). Dalam pelaksanaan aktivitas-aktivitas distribusi, 
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perusahaan kerap kali harus bekerja sama dengan berbagai perantara 

dan saluran distribusi untuk menawarkan produknya ke pasar. 

Menurut Stanton, et al. (dalam Tjiptono 2008:185) yang dimaksud 

dengan perantara adalah orang atau perusahaan yang menghubungkan 

aliran barang dari produsen ke konsumen akhir dan konsumen 

industrial. Sedangkan saluran disribusi atau saluran pemasaran 

menurut Kotler dan Keller (2009:106) adalah sekelompok organisasi 

yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk 

atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran 

distribusi juga dapat diartikan sebagai rute atau rangkaian perantara, 

baik yang dikelola pemasar maupun yang independen, dalam 

menyampaikan barang dari produsen ke konsumen (Tiptono, 

2008:187). 

d. Promosi (Promotion) : Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran di mana yang dimaksud dengan komunikasi 

pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan 

informasi, mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, 

membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan (Tiptono, 2008:219). Menurut Buchari Alma 

(2008:205) antara promosi dan produk, tidak dapat dipisahkan, ini dua 

sejoli yang saling berangkulan untuk suksesnya pemasaran. Di sini 

harus ada keseimbangan, produk baik, sesuai dengan selera 

konsumen, dibarengi dengan teknik promosi yang tepat akan sangat 

membantu suksesnya usaha marketing. Termasuk dalam kombinasi 

promosi ini adalah kegiatan-kegiatan advertising, personal selling, 

promosi penjualan, publicity, yang kesemuanya oleh perusahaan 

dipergunakan untuk meningkatkan penjualan. 
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Tiga tambahan P terakhir menurut Buchari Alma (2008:206) adalah 

elemen-elemen yang biasanya terdapat pada perusahaan jasa, berikut adalah 3 

P tersebut : 

e. People : adalah unsur orang atau manusia yang  melayani terutama 

dalam perusahaan yang menjual jasa. Termasuk dalam unsur people 

ini adalah unsur pimpinan yang mengambil keputusan dan unsur 

karyawan yang melayani konsumen. Karyawan ini perlu diberi 

pengarahan dan pelatihan agar dapat melayani konsumen sebaik-

baiknya. 

f. Physical Evidence : artinya bukti fisik yang dimiliki oleh perusahaan 

jasa. Misalnya untuk penjualan jasa transportasi, konsumen akan 

memperhatikan kondisi mobil yang digunakan, untuk jasa hotel 

konsumen akan melihat tampilan hotel, kamar, dan berbagai fasilitas 

yang terdapat di dalamnya. 

g. Process : yaitu bagaimana proses dilakukan sampai jasa yang diminta 

oleh konsumen diterima secara memuaskan. Apakah cukup puas 

menerima jasa, cepat layanannya, bersih, rapih, akurat, tepat waktu 

dan sebagainya. 

 

2.1.2.Jasa 

1. Pengertian Jasa 

Jasa atau layanan menurut Kotler dan Keller (2009:36) adalah semua 

tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang 

pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 

Sedangkan Jasa menurut Jasfar (2009:17) adalah setiap tindakan 

atau aktivitas dan bukan benda yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak 

berwujud fisik), konsumen terlibat secara aktif dalam proses produksi 

dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 
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Menurut pendapat Lovelock & Wright (2007:5) jasa adalah sebagai 

berikut : 

a. Jasa adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak 

kepada pihak lainnya. Walaupun prosesnya mungkin terkait 

dengan produk fisik, kinerjanya pada dasarnya tidak nyata dan 

biasanya tidak menghasilkan kepemilikan atas faktor-faktor 

produksi. 

b. Jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan 

memberikan manfaat bagi pelanggan pada waktu dan tempat 

tertentu, sebagai hasil dan tindakan mewujudkan perubahan 

yang diinginkan. 

Menurut Valarie A. Zeithaml dan Marry Jo Bitner (dikutip oleh Lupiyoadi, 

2013:7) Jasa didefinisikan sebagai berikut. 

“Service is all economic activities whose output is not a physical product 

or construction  is generally consumed at that time it is produced, and 

provides added value in forms (such as convinience, amusement, 

comfort or health). 

Jadi, jasa pada dasarnya merupakan semua aktivitas ekonomi yang 

hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang 

umumnya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan 

memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau 

kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh konsumen. 

Pendapat Johns yang dikutip oleh Tjiptono dan Chandra (2011:15) 

menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perspektif 

penyedia jasa dan perspektif pelanggan terhadap konsep jasa atau service. 

Berdasarkan perspektif penyedia jasa, proses jasa mencakup elemen-elemen 

penyampaian inti (core delivery) dan kinerja interpersonal. Elemen-elemen ini 

berbeda antar industri dan proses jasa, serta harus dikelola dengan cara-cara 

yang berlainan pula. Sementara itu, berdasarkan perpektif pelanggan, jasa lebih 

dilihat sebagai pengalaman berupa transaksi inti dan pengalaman personal, 

yang proporsinya berbeda-beda antar output jasa dan service encounter 
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(interaksi jasa, disebut pula moment of truth), serta berkontribusi secara 

berbeda terhadap pengalaman masing-masing individu pelanggan. Dengan 

kata lain, penyedia jasa memandang jasa dari kacamata proses yang terkait 

dengan operasi jasa, sedangkan pelanggan lebih mempresepsikan jasa sebagai 

fenomena atau bagian dari pengalaman hidup. 

 

2. Karakteristik Jasa 

Berbagai riset dan literatur manajemen dan pemasaran jasa mengungkap 

bahwa jasa memiliki empat karakteristik unik yang membedakannya dari 

barang dan berdampak pada strategi mengelola dan memasarkannya. Keempat 

karakteristik utama tersebut dinamakan paradigma IHIP yang diutarakan oleh 

Lovelock dan Gummesson (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:35) sebagai 

berikut : 

a. Intangibility 

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, 

didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. 

b. Heterogeneity/Variability/Inconsistency 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, 

artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung 

pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. 

c. Inseparability 

Jika barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru 

dikonsumsi. Sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru 

kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. 

d. Perishability 

Perishability berarti bahwa jasa merupakan komoditas yang tidak tahan 

lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang diwaktu datang, 

dijual kembali, atau dikembalikan. 
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3. Klasifikasi Jasa 

Menurut Kotler (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:18), penawaran 

sebuah perusahaan kepada pasar sasarannya biasanya mencakup beberapa jenis 

jasa. Komponen jasa ini bisa merupakan bagian kecil ataupun bagian 

utama/pokok dari keseluruhan penawaran tersebut. Pada kenyataannya, suatu 

penawaran dapat bervariasi dari dua kutub ekstrim, yaitu murni berupa barang 

pada satu sisi dan jasa murni pada sisi lainnya. Berdasarkan kriteria ini, 

penawaran sebuah perusahaan dapat dibedakan menjadi lima kategori, yakni : 

a. Produk Fisik Murni 

Penawaran pada kategori ini semata-mata hanya berupa produk fisik 

(contohnya, sepatu, pasta gigi, minuman ringan, tisu, dan sabun cuci), 

tanpa ada jasa atau layanan yang menyertai produk tersebut. 

b. Produk Fisik dengan Jasa Pendukung 

Pada kategori ini, penawaran terdiri atas suatu produk fisik yang disertai 

dengan satu atau beberapa jasa/layanan untuk meningkatkan daya tarik 

pada konsumen. Contohnya, dealer mobil menawarkan jasa pengantaran, 

fasilitas pembayaran kredit, reparasi, penggantian suku cadang, dan 

seterusnya. 

c. Produk Hybrid 

Penawaran pada kategori ini terdiri atas komponen barang dan jasa yang 

kurang lebih sama besar porsinya. Contohnya adalah restoran siap saji 

(fast food restaurant). 

d. Jasa Utama yang didukung dengan Barang dan Jasa Minor 

Penawaran dalam kategori ini terdiri atas jasa pokok tertentu bersama-

sama dengan jasa tambahan (pelengkap) dan/atau barang-barang 

pendukung. Contohnya bisa dijumpai pada konteks jasa penerbangan. 

Selama menempuh penerbangan menuju tempat tujuan, ada sejumlah 

unsur produk fisik pelengkap yang terlibat, seperti makanan dan 

minuman, majalah atau surat kabar yang disediakan, videogame, radio, 

TV, dan lain-lain. Jasa seperti ini memerlukan barang yang bersifat 
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kapital intensif (dalam hal ini tentu saja pesawat) untuk realisasinya, 

namun penawaran utamanya tetap adalah jasa. 

e. Jasa Murni 

Penewaran pada kategori ini hampir seluruhnya berupa jasa, contohnya 

jasa fisioterapi, konsultasi psikologi, jasa tukang pijat, babysitter, dan 

lain-lain. 

 

Klasifikasi jasa juga dapat dilakukan berdasarkan tujuh kriteria menurut 

Lovelock (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:21), yaitu : 

a. Segmen Pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa yang 

ditujukan pada konsumen akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, katering, 

jasa tabungan, dan pendidikan) dan jasa bagi konsumen organisasional 

(misalnya biro periklanan, jasa akuntansi dan perpajakan, dan jasa 

konsultasi manajemen). 

Sebenarnya ada kesamaan di antara kedua segmen pasar tersebut dalam 

pembelian jasa. Baik konsumen akhir maupun konsumen organisasional 

sama-sama melalui proses pengambilan keputusan, meskipun faktor-

faktor determinannya berbeda. Perbedaan utama antara kedua segmen 

bersangkutan terletak pada alasan dan kriteria spesifik dalam memilih 

jasa dan penyedia jasa, kuantitas jasa yang dibutuhkan, dan 

kompleksitas pengerjaan jasa yang diperlukan. 

b. Tingkat Keberwujudan 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik 

dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan 

menjadi tiga macam : 

1. Rented-Goods Services 

Dalam tipe ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk 

tertentu berdasarkan tarif yang disepakati selama jangka waktu 

spesifik. Konsumen hanya dapat menggunakan produk tersebut, 

karena kepemilikannya tetap ditangan perusahaan yang 
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menyewakannya. Contohnya penyewaan mobil, videogames, 

VCD/DVD, OHP (Overhead Projector), komputer, villa, dan 

apartemen. 

2. Owned-Goods Services 

Pada tipe ini, produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan untuk kerjanya, atau 

dipelihara/dirawat oleh perusahaan jasa. Jenis jasa seperti ini juga 

mencakup perubahan bentuk pada produk yang dimiliki konsumen. 

Contohnya meliputi jasa reparasi (arloji, mobil, sepeda motor, 

komputer, kulkas, AC, dan lain-lain), pencucian mobil, perawatan 

rumput padang golf, perawatan taman, pencucian pakaian (laundry 

& dry cleaning), dan sebagainya. 

3. Non-Goods Services 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat 

intagible (tidak berbentuk produk fisik) ditawarkan kepada para 

pelanggan. Contoh penyedia jasa tipe ini antara lain supir, ahli 

kecantikan, pelatih senam, dan lain-lain. 

c. Keterampilan Penyedia Jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, terdapat dua tipe pokok 

jasa. Pertama, Professional Services (seperti dosen, konsultan 

manajemen, konsultan hukum, pengacara, konsultan perpajakan, 

konsultan sistem informasi, dokter, perawat, fotografer profesional, 

akuntan, psikolog, dan arsitek). Kedua, non-professional services 

(seperti jasa supir taksi, tukang parkir, pengantar surat, pengangkut 

sampah, pembantu rumah tangga, dan penjaga malam). Pada jasa yang 

membutuhkan keterampilan tinggi dalam proses operasinya, pelanggan 

cenderung sangat selektif dan berhati-hati dalam memilih penyedia jasa. 

Hal inilah yang menyebabkan para penyedia jasa profesional dapat 

“mengikat” para pelanggannya. Sebaliknya, jika jasa tidak memerlukan 

keterampilan tinggi, seringkali loyalitas pelanggan rendah karena 
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penawarannya sangat banyak dan acapkali tidak berbeda secara 

signifikan. 

d. Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat diklasifikasikan menjadi 

commercial services atau profit services (misalnya jasa penerbangan, 

bank, penyewaan mobil, biro iklan, dan hotel) dan non-profit services 

(seperti sekolah, yayasan dana bantuan, panti asuhan, panti wreda, 

perpustakaan umum, dan museum). 

e. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated services 

(misalnya jasa pialang, angkutan umum, media massa, dan perbankan) 

dan non-regulated services (seperti jasa makelar, katering, kost dan 

asrama, kantin sekolah, serta pengecatan rumah. 

f. Tingkat Intensitas Karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam: equipment-based services 

(seperti cuci mobil otomatis, jasa sambungan telepon interlokal dan 

internasional, mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Internet Banking, 

vending machines, dan binatu) dan people-based services (seperti 

pelatih sepakbola, satpam, akuntan, konsultan hukum, konsultasi 

manajemen, bidan, dan dokter anak). 

g. Tingkat kontak penyedia jasa dan pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dikelompokkan 

menjadi : 

1.  High-contact servives (seperti universitas, bank, dokter, penata 

rambut, penasihat prkawinan, dan konsultan bisnis) 

2. Low contact services (misalnya bioskop, jasa PLN, jasa 

telekomunikasi, dan jasa layanan pos). 

Menggunakan analogi teater, perbedaan antara jasa kontak tinggi dan 

jasa kontak rendah bisa dikaitkan dengan perbedaan antara pertunjukkan 

di panggung (kontak tinggi) dan sandiwara radio (kontak rendah). Pada 
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jasa kontak tinggi, keterampilan interpersonal staf penyedia jasa 

merupakan aspek krusial, karena karyawan jasa menjalankan fungsi 

strategik yang disebut “service trinity” (Bowen dan Schneider, dikutip 

dala Tjiptono dan Chandra, 2011:26): mereka yang melakukan operasi 

jasa, memasarkan jasa, dan disamakan oleh konsumen sebagai jasa. 

 

2.1.3.Kualitas Jasa 

1. Pengertian Kualitas Jasa 

Mutu atau kualitas menurut Kotler dan Keller (2009:143) adalah 

keseluruhan fitur dan sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang 

tersirat. 

Mutu atau kualitas juga didefinisikan oleh ISO 9000 (dalam Lupiyoadi, 

2013:212) adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam 

memenuhi persyaratan. Persyaratan dalam hal ini adalah kebutuhan atau 

harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib. Jadi, kualitas 

sebagaimana yang diinterpretasikan ISO 9000 merupakan perpaduan antara 

sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi 

persyaratan kebutuhan pelanggan. 

Lovelock & Wright (2007:96) mengemukakan bahwa kualitas jasa 

merupakan evaluasi kognitif jangka panjang pelanggan terhadap 

penyerahan jasa suatu perusahaan. 

Parasuraman dalam Setiawan dan Ukudi (2007) juga 

mengungkapkan bahwa kualitas jasa adalah suatu konsep yang secara 

tepat mewakili inti dari kinerja suatu pelayanan yaitu dibandingkan 

terhadap kehandalan (excellence) dalam service encounter yang 

dilakukan oleh konsumen. 

Menurut Lupiyoadi, (2013:212) kualitas produk atau jasa adalah 

sejauh mana produk (jasa) memenuhi spesifikasi-spesifikasinya. 

Kotler dan Keller (2009:144) menjelaskan kualitas produk dan jasa 

berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan, dan profitabilitas 
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perusahaan. Semakin tinggi tingkat kualitas, semakin tinggi tingkat 

kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga lebih 

tinggi dan (sering kali) biaya yang lebih rendah. Menurut Tjiptono dan 

Chandra (2011:172) kualitas memiliki manfaat superior yang meliputi : 

1. Loyalitas pelanggan lebih besar. 

2. Pangsa pasar lebih besar. 

3. Harga saham lebih tinggi. 

4. Harga jual produk/jasa lebih tinggi. 

5. Produktivitas lebih besar. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:171) kualitas berkaitan erat 

dengan kepuasan pelanggan. Kualitas meberikan dorongan khusus bagi 

para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan 

dalam jangka panjang dengan perusahaan. Ikatan emosional semacam 

ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan dan kebutuhan spesifik pelanggan. Pada gilirannya, perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di mana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan atau meniadakan pengalaman yang kurang 

menyenangkan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan berkontribusi pada 

terciptanya rintangan beralih (switching barriers), biaya beralih 

(switching costs), dan loyalitas pelanggan. Selain itu, perusahaan juga 

dapat meningkatkan pangsa pasarnya melalui pemenuhan kualitas yang 

bersifat customer-driven. Hal ini akan memberikan keunggulan harga 

dan customer value. Customer value merupakan kombinasi dari manfaat 

dan pengorbanan yang terjadi apabila pelanggan menggunakan suatu 

barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan tertentu (Bounds, et al., 

dikutip oleh Tjiptono dan Chandra, 2011:172). Bila kualitas yang 

dihasilkan superior dan pangsa pasar yang dimiliki besar, maka 

profitabilitasnya terjamin. Jadi, kualitas dan profitabilitas berkaitan erat. 

Perusahaan yang menawarkan barang atau jasa berkualitas superior 

bakal mampu mengalahkan pesaing yang kualitasnya lebih inferior. 
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Setelah itu, kualitas juga dapat mengurangi biaya. Biaya untuk 

mewujudkan produk berkualitas jauh lebih kecil dibandngkan dengan 

biaya yang ditimbulkan apabila perusahaan gagal memenuhi standar 

kualitas. Adanya penekanan biaya dikarenakan kemampuan 

mewujudkan proses dan produk berkualitas akan menghasilkan 

keunggulan kompetitif berupa peningkatan profitabilitas dan 

pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, kedua faktor ini dapat memberikan 

sarana dan dana bagi investasi lebih lanjut dalam hal penyempurnaan 

kualitas, misalnya untuk keperluan riset dan pengembangan. Semua 

manfaat tersebut pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan daya 

saing berkesinambungan bagi organisasi yang mengupayakan 

pemenuhan kualitas yang bersifat customer-driven. Dalam jangka 

panjang perusahaan seperti ini akan tetap survive dan menghasilkan laba. 

2. Dimensi Kualitas Jasa 

Dalam rangka menghasilkan suatu pelayanan yang berkualitas, 

perusahaan diharapkan dapat mengukur pelayanan yang telah diberikan 

kepada pelanggannya melalui skala pengukuran. Melalui serangkaian 

penelitian terhadap beberapa macam industri jasa, Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:196) berhasil 

mengidentifikasi sepuluh dimensi kualitas jasa, berikut adalah sepuluh 

dimensi pokok kualitas jasa tersebut : 

a. Reliabilitas : meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kerja 

(performance) dan sifat dapat dipercaya (dependability). Hal ini 

berarti perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar 

sejak awal (right the first time), memenuhi janjinya secara akurat 

dan andal (misalnya, menyampaikan jasa sesuai dengan jadwal 

yang disepakati), menyimpan data (record) secara tepat, dan 

mengirimkan tagihan yang akurat. 

b. Responsivitas atau daya tanggap : yaitu kesediaan dan kesiapan 

para karyawan untuk membantu para pelanggan dan 
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menyampaikan jasa secara cepat. Beberapa contoh di ataranya, 

ketepatan waktu layanan, pengiriman slip transaksi secepatnya, 

kecepatan menghubungi kembali pelanggan, dan penyampaian 

layanan secara cepat. 

c. Kompetensi : yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan 

yang dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan 

dan keterampilan karyawan kontak, pengetahuan dan 

keterampilan personil dukungan operasional, dan kapabilitas riset 

organisasi. 

d. Akses : meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui 

(approachability) dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi 

fasilitas jasa mudah dijangkau, waktu mengantri atau menunggu 

tidak terlalu lama, saluran komunikasi perusahaan mudah 

dihubungi (contohnya, telepon, surat, email, fax dan seterusnya), 

dan jam operasi nyaman. 

e. Kesopanan (Courtesy) : meliputi sikap santun, respek, atensi, dan 

keramahan para karyawan kontak (seperti resepsionis, operator 

telepon, bell person, teller bank, dan lain-lain). 

f. Komunikasi : artinya menyampaikan informasi kepada para 

pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami, serta selalu 

mendengarkan saran dan keluhan pelanggan. Termasuk di 

dalamnya adalah penjelasan mengenai jasa/layanan yang 

ditawarkan, biaya jasa, trade-off antara jasa dan biaya, serta 

proses penanganan masalah potensial yang mungkin timbul. 

g. Kredibilitas : yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas 

mencakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakter 

pribadi karyawan kontak, dan interaksi dengan pelanggan (hard 

selling versus soft selling approach) 

h. Keamanan (Security) : yaitu bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan. Termasuk di dalamnya adalah keamanan secara 



29 
 

 
 

fisik (phisical safety), keamanan finansial (financial security), 

privasi, dan kerahasiaan (confidentiality). 

i. Kemampuan memahami pelanggan : yaitu berupaya memahami 

pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian 

individual, dan mengenal pelanggan reguler. 

j. Bukti fisik (Tangible) : meliputi penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, personil, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan 

(seperti kartu bisnis, kop surat, dan lain-lain). 

Dalam  riset selanjutnya, Parasuraman, Zeithaml, dan Bery (dalam 

Tjiptono dan Chandra, 2011:198) menemukan adanya overlapping di 

antara beberapa dimensi di atas. Oleh karena itu, mereka 

menyederhanakan sepuluh dimensi tersebut menjadi lima dimensi 

pokok. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas, dan keamanan disatukan 

menjadi dimensi jaminan (assurance). Sedangkan akses, komunikasi, 

dan kemampuan memahami pelanggan diintegrasikan menjadi empati 

(emphaty). Dengan demikian terdapat lima dimensi utama yang disusun 

sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya sebagai berikut : 

1. Reliabilitas (Reliability) : berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama 

kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan 

jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati. 

2. Daya Tanggap (Responsiveness) : berkenaan dengan kesediaan 

dan kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan 

dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan 

jasa akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 

3. Jaminan (Assurance) : yakni perilaku para karyawan mampu 

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. 

Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan 
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dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 

untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. 

4. Empati (Empathy) : berarti bahwa perusahaan memahami 

masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan 

pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para 

pelanggan dan memiliki jam operasi yang nyaman. 

5. Bukti Fisik (Tangible) : berkenaan dengan daya tarik fisik, 

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta 

penampilan karyawan. 

Dimensi-dimensi yang diungkapkan oleh Parasuraman, et al., 

(dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:198) tersebut dinamakan dimensi 

SERVQUAL. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai 

Bank Syariah di mana perusahaan dengan berbasis syariah memiliki 

dimensi pengukuran khusus yang berkaitan dengan prinsip-prinsip 

syariah atau islam. Pada dasarnya dimensi-dimensi tersebut diadaptasi 

dari model SERVQUAL, dimensi tersebut dinamakan dimensi 

CARTER yang pertamakali diungkapkan oleh Othman dan Owen 

(2001). Othman dan Owen (dalam Julianti dan Sunaryo, 2011) 

mengungkapkan terdapat enam item dalam dimensi CARTER : 

a. Compliance 

Yaitu berisi tentang pemenuhan prinsip dan hukum islam. 

b. Assurance 

Yaitu mengenai pengetahuan dan kecakapan para pekerja yang 

memberikan jaminan bahwa mereka bisa memberikan layanan 

dengan baik. 

c. Reliability 

Yaitu kemampuan penyedia layanan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

d. Tangibles 

Yaitu bukti fisik dan menjadi bukti awal yang bisa ditunjukkan 
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oleh organisasi penyedia layanan yang ditunjukkan oleh 

tampilan gedung, fasilitas fisik pendukung, perlengkapan, dan 

penampilan pekerja. 

e. Empathy 

Yaitu para pekerja mampu menjalin komunikasi interpersonal 

dan memahami kebutuhan pelanggan. 

f. Responsiveness 

Yaitu para pekerja memiliki kemauan dan bersedia membantu 

pelanggan dan memberi layanan dengan cepat dan tanggap. 

 

3. Model Gap Kualitas Jasa 

Untuk dapat menjaga kualitas jasa yang ditawarkan sebaiknya 

perusahaan harus dapat menjaga agar perusahaan terhindar dari beberapa 

masalah mengenai kualitas jasa seperti yang telah diungkapkan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (dalam Buchari Alma, 2013:283). 

Parasuraman, et al., menjelaskan bahwa terdapat lima gap yang dapat 

menimbulkan kegagalan dari penjualan jasa. Kelima gap tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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GAMBAR 2.1 

Model Gap Kualitas Jasa 

Komunikasi dari 

mulut ke mulut

Kebutuhan 

pribadi

Pengamatan 

masa lalu

Jasa yang 

diharapkan

Jasa yang 

dirasakan

Penyampaian 

jasa

Spesifikasi 

kualitas 

pelayanan

Persepsi 

manajemen

Komunikasi 

Eksternal

Konsumen

Pemasar

Gap 1

Gap 2

Gap 3

Gap 4

Gap 5

 

Sumber : Zeithaml et,.al. (dalam Buchari Alma, 2013:283 ) 

 

1. Kesenjangan Antara Harapan Konsumen dan Persepsi 

Manajemen 

Kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi 

manajemen timbul karena manajemen tidak selalu awas, tidak 

mengetahui sepenuhnya apa keinginan konsumen. Misalnya 

orang ke bengkel, tidak saja ingin mobilnya dirawat, diperbaiki 

yang benar, tapi juga ingin jangan terlalu lambat, ingin cepat 

selesai, dan juga ingin mendapat petunjuk tentang 

pemeliharaan mobil. Inti masalahnya ialah manajemen tidak 

mengetahui apa yang diharapkan oleh konsumen. 
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2. Kesenjangan Antara Persepsi Manajemen dan Spesifikasi 

Kualitas Jasa 

Mungkin manajemen sudah mengetahui keinginan konsumen, 

tetapi manajemen tak sanggup dan tak sepenuhnya melayani 

sepenuhnya melayani keinginan konsumen tersebut. 

Spesifikasi jasa yang ditawarkan oleh manajemen masih ada 

kekurangan yang dirasakan oleh konsumen. Inti masalahnya 

ialah pihak manajemen kurang teliti terhadap detil jasa yang 

ditawarkan. 

3. Kesenjangan Antara Spesifikasi Kualitas Jasa dan 

Penghantaran Jasa 

Mungkin kualitas jasa menurut spesifikasinya sudah baik, tapi 

karena karyawan yang melayani, kurang terlatih, masih baru, 

dan kaku. Jadi cara penyampaiannya kurang baik, tidak 

sempurna. Kata kuncinya ialah manajemen tidak sanggup 

menyampaikan jasa secara memuaskan bagi konsumen. 

4. Kesenjangan Antara Penghantaran Jasa dan Komunikasi 

Eksternal 

Hal ini dapat terjadi akibat perbedaan antara jasa yang 

diberikan dan janji-janji yang diobral dalam iklan, brosur, dsb. 

Ternyata jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai 

dengan kenyataan. Misalnya bengkelnya kotor dan konsumen 

tidak puas dengan layanan montir. Kata kuncinya di sini adalah 

iklan atau promosi lainnya terlalu muluk tidak seseuai dengan 

kenyataan. 

5. Kesenjangan Antara Jasa yang Dipersepsikan dan Jasa 

yang diharapkan 

Ini gap yang kebanyakan terjadi yaitu jasa yang diterima oleh 

konsumen tidak sesuai dengan yang ia bayangkan. Dia 

mengharapkan taman rekreasi itu indah, nyaman, dan menarik. 

Ternyata sangat mengecewakan. Ini sebenarnya ada pengaruh 
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dari iklan. Yang penting diciptakan oleh manajemen ialah 

promosi mulut ke mulut, yang mengiformasikan 

keindahan/keistimewaan jasa yang ditawarkan. 

 

2.1.4.Kepuasan Pelanggan 

1. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller (2009:177) adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja 

(atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada dibawah harapan, 

pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. 

Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas dan senang. 

Jasfar (2009:49) juga mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan 

adalah perbandingan antara persepsi terhadap jasa yang diterima dengan 

harapannya sebelum menggunakan jasa. 

Sedangkan menurut Lovelock & Wright (2007:96) kepuasan 

konsumen atau kepuasan pelanggan adalah reaksi emosional jangka 

pendek pelanggan terhadap kinerja suatu jasa. Jika pelanggan 

memahami penyerahan jasa yang sesungguhnya lebih baik dari pada 

yang diharapkan, mereka akan senang; jika penyerahan jasa tersebut 

berada di bawah harapannya, mereka akan marah, dan mereka akan 

menilai kualitas menurut tingkat kepuasan yang mereka pahami terhadap 

jasa tersebut. Kualitas jasa sendiri adalah sejauh mana jasa memenuhi 

atau melampaui harapan pelanggan. 

Buchari Alma (2013:285) mengungkapkan bahwa kepuasan 

merupakan fungsi dari perceived performance dan expectation. 

S = Satisfaction 

S = f (E.P) 
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E = Expectation 

P = Product Perceived Performance 

Jika jasa atau barang yang dibeli sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

konsumen, maka akan terdapat kepuasan dan sebaliknya akan timbul 

rasa kecewa. Bila kenikmatan yang diperoleh konsumen melebihi 

harapannya, mereka akan betul-betul puas, mereka akan mengacungkan 

jempol, dan mereka akan mengadakan pembelian ulang serta memberi 

rekomendasi kepada rekan-rekannya. 

Menurut Patterson (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:299) 

Kepuasan atau ketidakpuasan purnabeli seseorang ditentukan oleh 

evaluasi konsumen terhadap perbedaan antara ekspektasi awal (atau 

standar pembanding lainnya) dan persepsi terhadap kinerja produk 

aktual setelah pemakaian produk, paradigma ini disebut paradigma 

diskonfirmasi. Paradigma diskonfirmasi ini dapat diilustrasikan pada 

gambar di bawah ini : 
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GAMBAR 2.2 

Paradigma Diskonfirmasi 

 

Sumber : Patterson (dalam Tjiptono Chandra, 2011:300) 

Ekspektasi atau harapan pelanggan yang terbentuk dari adanya 

pengalaman, rekomendasi gethok tular (words of mouth), komunikasi 

pemasaran, dan pengetahuan atas merek-merek pesaing dibandingkan 

dengan perceived performance atau kinerja yang diterima. Jika kinerja 

yang diterima sama dengan apa yang diharapkan pelanggan maka 

pelanggan akan puas, jika kinerja yang diterima melebihi harapan 

pelanggan maka pelanggan akan puas dan senang, sebaliknya jika 

kinerja yang diterima kurang dari harapan pelanggan maka pelanggan 

akan merasa kecewa dan tidak puas. 

 

P>E P=E 

- Pengalaman 

- Rekomendasi gethok tular 

- Komunikasi pemasaran 

- Pengetahuan atas merek-merek 

pesaing 

Perceived Performance 

(P) 

Proses Perbandingan 

Konfirmasi Diskonfirmasi Positif Diskonfirmasi Negatif 

Ketidakpuasan Mere Satisfaction Delight 

Ekspektasi 

(E) 

P<E 
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2. Definisi Harapan atau Ekspektasi Pelanggan 

Ekspektasi atau harapan pelanggan didefinisikan berbeda-beda oleh 

para ahli, berikut ini merupakan pendapat-pendapat ahli mengenai 

definisi harapan pelanggan yang dikutip oleh Tjiptono dan Chandra 

(2011:307) : 

a. Probabilitas yang ditentukan pelanggan untuk terjadinya event 

positif dan negatif bila konsumen menunjukkan perilaku 

tertentu (Oliver,1981). 

b. Ekspektasi seseorang tidak hanya mencakup probabilitas 

terjadinya hasil (Outcome) tertentu, namun juga evaluasi 

terhadap hasil bersangkutan (Oliver, 1980). 

c. Keyakinan konsumen bahwa sebuah produk memiliki atribut-

atribut tertentu yang diinginkan (Evelles & Leavitt, 1992). 

d. Ekspektasi mencakup antisipasi terhadap seberapa baik sebuah 

produk bakal berkinerja pada sejumlah atribut-atribut penting 

(Swan & Trawick,1981). 

e. Ekspektasi merupakan prediksi terhadap sifat/karakteristik dan 

tingkat kinerja yang bakal diterima pengguna produk 

(Woodruff, Cadotte &Jenkins, 1983) 

f. Apa yang diyakini pembeli individual akan didapatkannya 

menyangkut kinerja alternatif penyedia jasa berdasarkan 

pemrosesannya terhadap sumber-sumber informasi yang 

tersedia (Anderson & Chambers, 1985) 

 

3. Definisi Perceived Performance 

Menurut  Tjiptono dan Chandra (2011:308) perceived performance 

didefinisikan secara relatif seragam sebagai keyakinan mengenai jasa 

yang dialami (beliefs about experienced service). 

Spreg, MacKenzie & Olshavsky (dalam Tjiptono dan Chandra, 

2011:308) juga mendefinisikan perceived performance sebagai 

keyakinan menyangkut atribut produk, tingkat atribut, atau hasil. 
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Oliver (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:308) merumuskannya 

sebagai persepsi terhadap jumlah atribut produk atau jasa dari hasil yang 

diterima. 

 

4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Ketidakpuasan 

Dalam praktiknya kekecewaan pelanggan yang disebabkan oleh 

ketidakpuasan kerap kali terjadi. Tentu banyak sebab-sebab yang 

mengakibatkan munculnya rasa tidak puas terhadap sesuatu seperti yang 

telah dirumuskan oleh Buchari Alma (2013:286) : 

a. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan. 

b. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. 

c. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. 

d. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu 

terbuang dan harga tidak sesuai. 

e. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan 

kenyataan. 

Pada poin pertama dikatakan bahwa pelanggan dapat merasa tidak 

puas karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Pelanggan kerap 

kali tidak memahami apa yang bisa diharapkan atau bahkan keliru 

mempresepsikan aspek-aspek yang dapat diharapkan dari sebuah jasa. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:324) terdapat beberapa faktor 

yang berpotensi menyebabkan ekspektasi seorang pelanggan menjadi 

kompleks dan sulit dipenuhi yang diuraikan pada gambar berikut ini : 
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GAMBAR 2.3 

Penyebab Tidak Terpenuhinya Ekspektasi Pelanggan 

 

Sumber : Mudie & Cottam (dalam Tjiptono & Chandra, 2011:326) 

Kualitas jasa dan kepuasan pelanggan ditentukan oleh kemampuan 

penyedia jasa dalam memenuhi ekspektasi pelanggan, maka program 

edukasi pelanggan sangat krusial dalam menunjang kesuksesan 

organisasi. Melalui program edukasi pelanggan diharapkan para 

pelanggan bisa benar-benar memahami peran, hak, dan kewajibannya 

dalam proses penyampaian jasa. Gambar di atas memperlihatkan secara 

garis besar terdapat lima penyebab utama tidak terpenuhinya ekspektasi 

pelanggan, di mana dalam hal ini penyedia jasa harus berupaya 

maksimal dalam mengelola faktor-faktor tersebut terutama faktor-faktor 

yang dapat dikendalikan, seperti komunikasi pemasaran dan kinerja 

karyawan dalam melayani pelanggan (Tjiptono dan Chandra, 2011:325). 

 

5. Cara Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:314) ada 

beberapa cara atau metode yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat 

mengukur kepuasan pelanggan, di antaranya adalah : 
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a. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-

oriented) perlu menyediakan kesempatan dan akses yang mudah 

dan nyaman bagi para pelanggannya guna menyampaikan saran, 

kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan 

bisa berupa kotak saran yang ditempatkan di lokasi-lokasi 

strategis (yang mudah dijangkau atau sering dilewati 

pelanggan), kartu komentar (yang bisa diisi langsung maupun 

yang dikirim via pos kepada perusahaan), saluran telepon 

khusus bebas pulsa, websites, dan lain-lain. Informasi-informasi 

yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide 

baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga 

memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan cepat 

untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

b. Ghost Shopping (Mystery Shopping) 

Salah satu cara memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang ghost 

shoppers untuk berperan atau berpura-pura sebagai pelanggan 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Mereka diminta 

berinteraksi dengan staf penyedia jasa dan menggunakan 

produk/jasa perusahaan. Berdasarkan pengalamannya tersebut, 

mereka kemudian diminta melaporkan temuan-temuannya 

berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan produk perusahaan 

dan pesaing. Biasanya para ghost shopper diminta mengamati 

secara seksama dan menilai cara perusahaan dan pesaingnya 

melayani permintaan spesifik pelanggan, menjawab pertanyaan 

pelanggan dan menangani setiap keluhan. 

c. Lost Customer Analysis (Analisa Pelanggan yang Lari) 

Sedapat mungkin perusahaan seyogianya menghubungi para 

pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah 

pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan 
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supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan/penyempurnaan 

selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang diperlukan, 

tetapi pemantauan customer loss rate juga penting, di mana 

peningkatan customer loss rate  menunjukkan kegagalan 

perusahaan dalam memuaskan pelanggannya. Hanya saja 

kesulitan penerapan metode ini adalah pada mengidentifikasi 

dan mengkontak mantan pelanggan yang bersedia memberikan 

masukan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.  

d. Survei Kepuasan Pelanggan 

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 

balikan secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan 

kesan positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap 

para pelanggannya. Pengukuran kepuasan pelanggan melalui 

metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya: 

1. Directly Reported Satisfaction : pengukuran dilakukan 

menggunakan item-item spesifik yang menanyakan langsung 

tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan. 

2. Derived Satisfaction : pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

menyangkut dua hal utama, yaitu (1) tingkat harapan atau 

ekspektasi pelanggan terhadap kinerja produk atau 

perusahaan pada atribut-atribut relevan, dan (2) persepsi 

pelanggan terhadap kinerja aktual produk atau perusahaan 

bersangkutan (perceived performance). Alternatif lain, 

tingkat kepentingan masing-masing atribut dan/atau tingkat 

kinerja ideal juga bisa ditanyakan.pengukuran ini mirip 

dengan pengukuran kualitas jasa model SERVQUAL. 

3. Problem Analysis : dalam teknik ini, responden diminta 

mengungkapkan masalah-masalah yang mereka hadapi 

berkaitan dengan produk atau jasa perusahaan dan saran-

saran perbaikan. Kemudian perusahaan akan melakukan 

analisis konten (content analysis) terhadap semua 
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permasalahan dan saran perbaikan untuk mengidentifikasi 

bidang-bidang utama yang membutuhkan perhatian dan 

tindak lanjut segera. 

4. Importance-Performance Analysis : dalam teknik ini, 

responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan 

berbagai atribut relevan dan tingkat kinerja perusahaan 

(perceived performance) pada masing-masing atribut 

tersebut. Kemudian nilai rata-rata tingkat kepentingan atribut 

dan kinerja perusahaan akan dianalisis di Important-

Performance Matrix. 

 

Menurut Hidayat (2009), kepuasan pelanggan dapat diukur dengan 

tiga indikator : 

a. Overall satisfaction : merupakan hasil evaluasi dan 

pengalaman konsumsi sekarang yang berasal dari kebiasaan, 

kendala, dan standarisasi layanan. 

b. Confirmation of expectation : tingkat kesesuaian antara 

tingkat kepuasan yang dirasakan dan harapan nasabah. 

c. Comparison of ideal : kinerja produk dibandingkan dengan 

kondisi ideal menurut persepsi nasabah. 

 

2.1.5.Loyalitas Pelanggan 

1. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Menurut Kotler dan Keller (2009:138) loyalitas adalah komitmen 

yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung 

kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh 

situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. 

Pendapat Assael (1998) yang dikutip oleh Tjahyadi (2006) loyalitas 

merupakan hasil dari pembelajaran konsumen pada suatu entitas tertentu 

(merek, produk, jasa, atau toko) yang dapat memuaskan kebutuhannya. 

Oh (dalam Lupiyoadi, 2013:231) kajian loyalitas pelanggan dapat 



43 
 

 
 

dikategorikan menjadi tiga kategori: pendekatan perilaku (behavioral 

approach), pendekatan sikap (attitude approach), dan pendekatan 

terintegrasi (integrated approach). 

a. Behavioral Approach memfokuskan pada perilaku konsumen 

purnapembelian dan mengukur tingkat loyalitas berdasarkan 

tingkat pembelian, frekuensi, dan kemungkinan melakukan 

kembali pembelian. 

b. Attitude Approach menyimpulkan loyalitas pelanggan dari 

aspek keterlibatan psikologis, favoritisme, dan sense of 

goodwil pada jasa tertentu. 

c. Intergrated Approach mengkombinasikan dua variabel untuk 

menciptakan konsep loyalitas pelanggan secara terpisah. 

Melihat model ini Lupiyoadi (2013:232) menyimpulkan bahwa loyalitas 

pelanggan dapat dipahami sebagai kombinasi sikap senang pelanggan 

(customer’s favorable attitude) dan perilaku pembelian ulang. 

Griffin (dalam Musanto, 2004) berpendapat bahwa seseorang 

pelanggan dikatakan setia atau loyal apabila pelanggan tersebut 

menunjukkan perilaku pembelian secara teratur atau terdapat suatu 

kondisi di mana mewajibkan pelanggan membeli paling sedikit dua kali 

dalam selang waktu tertentu. Upaya memberikan kepuasan pelanggan 

dilakukan untuk mempengaruhi sikap pelanggan, sedangkan konsep 

loyalitas pelanggan lebih berkaitan dengan perilaku pelanggan daripada 

sikap dari pelanggan. 

 

2. Tingkatan Pelanggan (Customer) dan Tipe-Tipe Loyalitas 

Menurut Musanto (2004), pelanggan (Customer) berbeda dengan 

konsumen (Consumer), seorang dapat dikatakan sebagai pelanggan 

apabila orang tersebut mulai membiasakan diri untuk membeli produk 

atau jasa yang ditawarkan oleh badan usaha.  Kebiasaan tersebut dapat 

dibangun melalui pembelian berulang-ulang dalam jangka waktu 

tertentu, apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan 
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pembelian ulang maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai 

pelanggan tetapi sebagai seorang pembeli atau konsumen. Pelanggan 

sendiri memiliki tingkatan sebagaimana yang dikemukakan Hermawan 

Kartajaya (dalam Buchari Alma, 2013:275) berikut ini : 

a. Terrorist Customer : yaitu, mereka yang seperti bermusuhan 

dengan perusahaan karena suka mengungkapkan cerita tidak 

baik tentang perusahaan. 

b. Transactional Customer : yaitu mereka berhubungan hanya 

sebatas transaksi saja. 

c. Relationship Customer : yaitu mereka yang telah melakukan 

repeat buying. 

d. Loyal Customer : yaitu konsumen yang selalu setia dengan 

perusahaan, walaupun orang lain menceritakan keburukan 

perusahaan tersebut. 

e. Advocator Customer : inilah pelanggan istimewa, dan excellent. 

Selanjutnya Dick dan Basu (dalam Tjahyadi, 2006) mengungkapkan 

bahwa terdapat empat tipe loyalitas pelaggan. Keempat  tipe  loyalitas  

pelanggan  tersebut  adalah  true  loyalty (loyalitas  sesungguhnya),  

latent  loyalty  (loyalitas  yang  tersembunyi),  spurious loyalty  (loyalitas  

palsu),  dan  no  loyalty  (tidak ada  loyalitas). Keempat tipe ini dihasilkan 

dari hubungan antara sikap relatif dengan pembelian ulang yang 

digambarkan dalam gambar berikut : 
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GAMBAR 2.4 

Hubungan Sikap Relatif pada Pembelian Ulang 

 

 Sumber : Dick & Basu (dalam Tjahyadi, 2006) 

Gambar  di atas  menjelaskan  bahwa  loyalitas  yang  sesungguhnya  (true  

loyalty) terjadi ketika pembelian ulang muncul bersama sikap relatif yang 

tinggi. Konsumen mengetahui  perbedaan  kualitas  dari  merek  focal  

dibandingkan  dengan  para pesaingnya,  dan  konsumen  tersebut  memiliki  

tingkat  pembelian  yang  tinggi. Spurious  loyalty  terjadi  ketika  konsumen  

memiliki  sikap  relatif  yang  rendah  dan pembelian  ulangnya  tinggi.  

Pembelian  ulang  terjadi  karena  hanya  ada  satu  merek yang  tersedia,  dan  

yang  ditawarkan.  No  loyalty  terjadi  ketika  konsumen  memiliki sikap relatif 

dan pembelian ulang yang rendah. Kondisi ini terjadi ketika konsumen 

mengetahui tidak adanya perbedaan di antara merek yang ada. Latent loyalty  

terjadi ketika  konsumen  memiliki  sikap  relatif  yang  tinggi,  tetapi  tingkat  

pembelian ulangnya rendah. Hal ini terjadi karena keadaan lingkungan atau 

faktor situasional yang mempengaruhi tingkat pembelian konsumen tersebut. 

3. Dimensi Loyalitas Konsumen 

Menurut Zeithaml et. Al (dalam Japarianto, Laksmono, & Khomariyah, 

2007) tujuan akhir keberhasilan perusahaan menjalin hubungan relasi dengan 

pelanggannya adalah untuk membentuk loyalitas yang kuat. Indikator dari 

loyalitas yang kuat adalah:  



46 
 

 
 

a. Say positive things, adalah mengatakan hal yang positif tentang 

produk yang telah dikonsumsi.  

b. Recommend friend, adalah merekomendasikan produk yang telah 

dikonsumsi kepada teman.  

c. Continue purchasing, adalah pembelian yang dilakukan secara terus 

menerus terhadap produk  yang telah dikonsumsi. 

 

4. Manfaat Mempertahankan Pelanggan 

Untuk sebuah perusahaan jasa bukan hanya mempertahankan pelanggan 

yang sudah ada saja yang perlu diperhatikan, tapi yang lebih penting lagi adalah 

membuat mereka menjadi pelanggan-pelanggan yang loyal yang membela 

nama baik dan menyebarkan nilai-nilai positif lembaga ke dunia luar. Berikut 

adalah enam manfaat yang akan didapat perusahaan jika perusahaan dapat 

mengelola, menjaga, dan memupuk kesetiaan pelanggan menurut Tjiptono dan 

Chandra (2011:339) : 

a. Biaya Akuisisi Pelanggan Baru : meskipun bervariasi antar industri 

dan antar situasi, umumnya biaya mendapatkan pelanggan baru lebih 

mahal 5-6 kali lipat dibandingkan biaya mempertahankan pelanggan 

yang puas (Gronroos & Vavra, dalam Tjiptono & Chandra, 2011:340). 

Biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk beriklan, mengontak calon 

pelanggan, menyediakan informasi tetang produk atau jasa 

perusahaan, dan seterusnya. 

b. Profit Dasar : Pada banyak industri jasa, harga yang dibayarkan 

pelanggan selama tahun pertama atau bahkan beberapa tahun pertama 

belum bisa menutupi biaya-biaya menghasilkan jasa. Pada kasus 

lainnya, harga menutupi biaya dan menghasilkan profit per pelanggan 

pada tahun pertama. Profit ini yang disebut profit dasar. Setelah 

beberapa tahun, tergantung pada tipe industri dan faktor lainnya, 

akumulasi profit dasar bisa menutupi biaya pemasaran awal dalam 

rangka mendapatkan pelanggan. 
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c. Pertumbuhan Pendapatan : dalam kebanyakan situasi, pelanggan lama 

bisa memberikan bisnis lebih banyak dari penyedia jasa yang sama. 

Ini berarti bahwa secara rata-rata pelanggan berkontribusi lebih besar 

bagi profit perusahaan seiring dengan bertumbuhnya relasi antara 

perusahaan dan pelanggan. Pendapatan tahunan per pelanggan 

meningkat sepanjang waktu, sehingga berkontribusi pada 

pertumbuhan laba. 

d. Penghematan Biaya : seiring dengan berjalannya waktu, penyedia jasa 

dan pelanggan saling mempelajari satu sama lain tentang apa yang 

diharapkan dan bagaimana mewujudkannya, sehingga proses jasa 

menjadi lebih lancar, hemat waktu, dan relatif bebas dari kesalahan-

kesalahan yang tidak perlu. Implikasinya, biaya operasi rata-rata per 

pelanggan akan turun, yang pada gilirannya berdampak positif pada 

profit. 

e. Referrals : pelanggan lama yang puas bisa menyampaikan komunikasi 

gethok tular positif dan merekomendasikan penyedia jasa kepada 

teman, tetangga, saudara, rekan kerja, dan pihak lain. Pelanggan 

mengambil alih peranan sebagai pemasar tanpa biaya tambahan bagi 

perusahaan. Kondisi seperti ini menyebabkan pelanggan baru bisa 

didapatkan dengan biaya lebih rendah dibandingkan biaya akuisisi 

normal, sehingga berdampak positif pada profit. 

f. Harga Premium : dalam sejumlah kasus, diskon harga perkenalan 

ditawarkan dalam rangka merayu pelanggan baru agar bersedia 

pindah pemasok dan membeli produk/jasa perusahaan. Sementara 

pelanggan lama biasanya membayar harga yang lebih mahal 

dibandingkan pelanggan baru. Bagi pelanggan lama, mereka 

merasakan bahwa nilai atau manfaat yang didapatkan dari penyedia 

jasa yang kenal jauh lebih besar dibandingkan berganti-ganti 

pemasok. Dengan kata lain, pelanggan lama memiliki toleransi harga 

lebih besar dan tidak mudah dirayu diskon harga para pesaing. 

 



48 
 

 
 

2.1.6.Bank Syariah 

Menurut UU. No. 10 Th 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Th 1992 

mengenai Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan usahanya, bank 

dapat menggunakan prinsip syariah atau pun konvensional. Bank yang 

menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya kemudian dikenal sebagai 

Bank Syariah. 

Dalam UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan 

bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Menurut Syafi’i Antonio (2009:29), dalam beberapa hal, bank konvensional 

dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan 

uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat 

umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan 

keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di 

antara keduanya misalnya dalam aspek legal, struktur organisasi, usaha yang 

dibiayai dan lingkungan kerja seperti yang terangkum di bawah ini : 

 

A. Akad dan Aspek Legalitas 

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi 

duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. 

Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah 

dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak 

demikian dengan bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban 

hingga yaumil qiyamah nanti. 

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku 

transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, 

seperti hal-hal berikut : 
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1. Rukun, seperti : penjual, pembeli, barang, harga, akad/ijab-qabul. 

2. Syarat, seperti berikut : 

a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan 

jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. 

b. Harga barang dan jasa harus jelas. 

c. Tempat penyerahan (delivery) harus jelas karena akan berdampak 

pada biaya transportasi. 

d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam 

kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki 

atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam 

pasar modal. 

 

B. Lembaga Penyelesaian Sengketa 

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah 

terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua 

belah pihak tidak menyelesaikan di peradilan negeri, tetapi menyelesaikan 

sesuai tata cara dan hukum materi syariah. 

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip 

syariah di Indonesia dikenal dengan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia 

atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. 

 

C. Struktur Organisasi 

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank 

konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang 

amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah 

keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi 

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis 

syariah. 

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat 

Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dan 
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setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, 

biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah 

itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. 

 

D. Bisnis dan Usaha yang dibiayai 

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas 

dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin 

membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. 

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui 

sebelum dipastikan beberapa hal pokok, di antaranya sebagai berikut. 

1. Apakah objek pembiayaan halal atau haram? 

2. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? 

3. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? 

4. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? 

5. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau 

berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal? 

6. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung 

maupun tidak langsung? 

 

E. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture 

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang 

sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan shiddiq, 

harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksklusif 

muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus skillful dan 

profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas secara team-work di 

mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (tabligh). Demikian 

pula dalam hal reward dan punishment, diperlukan prinsip keadilan yang 

sesuai dengan syariah. 

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan 

merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga 
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keuangan yang membawa nama besar islam, sehingga tidak ada aurat yang 

terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi 

nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. 

 

F. Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional 

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan 

dalam tabel berikut : 

TABEL 2.1 

Perbandingan antara Bank Syariah dan Konvensional 

Bank Syariah Bank Konvensional 

1. Melakukan investasi-investasi 

yang halal-halal saja. 

1. Investasi yang halal dan haram 

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, 

jual-beli, atau sewa. 

2. Memakai perangkat bunga. 

3. Profit dan falah (mencari 

kemakmuran di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat) 

oriented. 

3. Profit oriented 

4. Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan 

kemitraan. 

4. Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan 

debitor-debitor. 

5. Penghimpunan dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah. 

5. Tidak terdapat dewan sejenis. 

Sumber: Syafi’i Antonio (2009:34) 

 

G. Perbedaan Menabung di Bank Syariah dengan Konvensional 

Dalam hal menabung, sepintas secara teknis fisik, menabung di bank 

syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada 

perbedaan. Hal ini karena baik bank syariah maupun bank konvensional 

diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi, 
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jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan mendasar di antara 

keduanya, seperti berikut (Syafi’i Antonio, 2009:157) : 

1. Akad 

Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang 

dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu 

harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad 

muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan 

rekening, bank giro, tabungan, maupun deposito berdasarkan 

perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti 

prinsip mana pun dalam muamalah syariah, misalnya wadi’ah, 

karena salah satu penyimpangannya di antaranya menjanjikan 

imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor. 

2. Imbalan yang diberikan 

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) 

untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di 

muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus 

dibayar oleh bank. Karena itu, bank harus “menjual” kepada 

nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih 

tinggi. Perbedaan di antara keduanya disebut spread. Jika bunga 

yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang 

harus dibayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapatkan 

spread positif. Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih 

rendah, terjadi spread negatif bagi bank. Bank harus menutupnya 

dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada, ia 

harus menanggulanginya dengan modal. 

Bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana 

yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan 

yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank 

dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan 

di muka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening 

yang berdasarkan mudharabah). 
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3. Sasaran Kredit/Pembiayaan 

Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang 

ditabungkannya diputarkan kepada semua bisnis, tanpa memandang 

halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut 

digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan 

bank tersebut. Celakanya, kredit itu diberikan tanpa memandang 

apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit 

(BMPK) ataukah tidak. Akibatnya, ketika krisis datang dan kredit-

kredit itu bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana 

darinya. 

Adapun dalam bank syariah, penyaluran dana simpanan dari 

masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan 

prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan 

harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping pertimbangan-

pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan 

(kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada 

perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman 

yang diharamkan, perjudian, pornografi, dan bisnis lain yang tidak 

sesuai dengan syariah. Karena itu, menabung di bank syariah relatif 

lebih aman ditinjau dari perspektif Islam karena akan mendapatkan 

keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal. 

 

2.1.7. Hubungan antar Variabel 

1. Hubungan antara Kualitas Jasa (CARTER) dengan Kepuasan 

Konsumen 

Menurut Tjptono dan Chandra (2011:172), kualitas berkaitan erat dengan 

kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan dorongan khusus bagi para 

pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka 

panjang dengan perusahaan. Ikatan emosional semacam ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik 

pelanggan. Pada gilirannya, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan 
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pelanggan, di mana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan 

yang kurang menyenangkan. 

Menurut Zeithaml dan Bitner (dikutip oleh Lupiyoadi, 2013:228), faktor 

utama penentu kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap 

kualitas jasa. Kualitas jasa sendiri didefinisikan sebagai suatu konsep yang 

secara tepat mewakili inti dari kinerja suatu pelayanan yaitu perbandingan 

terhadap keterhandalan (Excellece) dalam service encounter yang dilakukan 

oleh konsumen (Parasuraman, dalam Setiawan dan Ukudi, 2007). Selanjutnya, 

dalam membentuk kepuasan pelanggan, persepsi pelanggan atas layanan yang 

nyata mereka terima (perceived service) dibandingkan dengan layanan yang 

sesungguhnya diharapkan (expected service). Jika kenyataannya sama atau 

lebih dari yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan berkualitas yang 

berakibat pelanggan merasa senang dan puas. Sebaliknya, jika kenyataannya 

kurang dari yang diharapkan maka layanan dapat dikatakan layanan tersebut 

tidak berkualitas yang mengakibatkan pelanggan merasa tidak puas dan 

kecewa. 

Kotler dan Amstrong (dalam Musanto, 2004) mengungkapkan bahwa 

produk jasa yang berkualitas mempunyai peranan penting untuk membentuk 

kepuasan pelanggan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, 

maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. 

 

2. Hubungan antara Kepuasan Konsumen dengan Loyalitas Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009:140), salah satu kunci untuk 

mempertahankan pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan yang 

sangat puas biasanya tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi 

ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk 

lama, membicarakan hal-hal baik tentang  perusahaan dan produknya kepada 

orang lain, tidak terlalu memperhatikan merek pesaing dan tidak terlalu sensitif 

terhadap harga, menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan, dan 
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biaya pelayanannya lebih murah dibandingkan pelanggan baru karena transaksi 

dapat menjadi hal yang rutin. 

Hidayat (2009) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Kualitas Layanan, Kualitas Produk, dan Nilai Nasabah terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Nasabah Bank berpendapat bahwa kepuasan nasabah harus disertai 

dengan loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah menyangkut apa yang 

diungkapkan oleh nasabah tentang persepsi dan harapannya terhadap layanan 

perbankan yang diperoleh dari bank. Sedangkan loyalitas berkaitan dengan apa 

yang dilakukan nasabah setelah berinteraksi dalam suatu proses layanan 

perbankan. Konsep ini menyiratkan bahwa kepuasan saja tidaklah cukup, 

karena puas atau tidak puas hanyalah salah satu bentuk emosi. Jadi, sikap loyal 

nasabah akan timbul setelah nasabah merasakan puas atau tidak puas terhadap 

layanan perbankan yang diterimanya (Tjiptono, dalam Hidayat, 2009). 

Dalam hubungan antara kepuasan dengan loyalitas, Oliver (dalam 

Tjiptono dan Chandra, 2011:289) merangkum enam kemungkinan relasi antara 

kepuasan dan loyalitas yang tersaji dalam gambar berikut : 
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GAMBAR 2.5 

Kemungkinan Relasi antara Kepuasan dan Loyalitas 

Sumber : Oliver (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:291) 

Oliver (dalam Tjiptono dan Chandra, 2011:289) mengingatkan bahwa 

kepuasan dan loyalitas bukanlah pengganti (surrogates) satu sama lain. 

Mungkin saja seorang pelanggan loyal tanpa harus sangat puas (misalnya, bila 

hanya ada sedikit pilihan merek) dan bisa pula pelanggan sangat puas tapi tidak 

loyal (contohnya, jika tersedia banyak alternatif merek). Gambar di atas 

menunjukkan bahwa perspektif (a) berpandangan bahwa kepuasan dan 

loyalitas pada dasarnya adalah satu konstruk yang sama. Perspektif (b) 

beranggapan bahwa kepuasan merupakan konsep inti bagi loyalitas. Tanpa 

kepuasan, loyalitas tidak akan ada. Perspektif (c) menyatakan bahwa kepuasan 

(e) 
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hanyalah salah satu komponen dari loyalitas. Perspektif (d) menegaskan 

adanya superordinate concept, yaitu ultimate loyalty mencakup kepuasan dan 

loyalitas “sederhana”. Perspektif (e) mengungkap bahwa ada overlapping 

antara kepuasan dan loyalitas, namun presentase overlapping tersebut relatif 

kecil dibandingkan konten masing-masing konstruk. Perspektif (f) 

berpandangan bahwa kepuasan merupakan titik awal tahapan transisi yang 

berakumulasi pada tingkat loyalitas terpisah yang diadopsi dan diibaratkan 

seperti proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Setelah proses 

metamorfosis, kedua makhluk ini sudah tidak sama lagi dan satu-satunya 

kesamaan yang tersisa hanyalah biologis. 

 

3. Hubungan antara Kualitas Jasa (CARTER) dengan Loyalitas 

Konsumen 

Mantan pemimpin GE, John E. Welch Jr., yang dikutip Kotler dan Keller 

(2009:143) mengungkapkan bahwa kualitas adalah jaminan terbaik atas 

loyalitas pelanggan, pertahanan terkuat menghadapi persaingan luar negeri, 

dan satu-satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan. 

Produk berupa jasa memiliki karakteristik yang berdeda dengan produk 

yang berupa barang berwujud. Menurut Japarianto, Laksmono, dan 

Khomariyah (2007) jasa murni tidak dapat dilihat, diraba, dipegang ataupun 

disimpan, sehingga keunggulan dari jasa baru dapat dirasakan oleh konsumen 

setelah mereka mengkonsumsinya. Artinya, kualitas jasa diberikan selama 

penyerahan jasa berlangsung dan dalam proses interaksi antara konsumen 

dengan penyedia jasa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa 

merupakan awal dari terciptanya loyalitas pelanggan, menurut Rahayu dan 

Alwie (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan 

terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Pekanbaru menyatakan bahwa mutu atau kualitas pelayanan bila diterapkan 

atau menjadi jasa pelayanan maka akan menjadi nilai pelayanan (sebelum 

dinilai oleh nasabah) dan nilai pelayanan ini yang akan mempengaruhi/tidak 

terhadap loyalitas. Proses penilaian pelayanan oleh nasabah, jika dihubungkan 
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dengan multi dimensi kualitas pelayanan (dalam hal ini CARTER), akan 

mempengaruhi loyalitas konsumen/nasabah, sedangkan loyalitas terhadap 

suatu produk akan memberikan profit/keuntungan dan pertumbuhan/kemajuan 

bagi perusahaan. 

 

4. Efek Mediasi Kepuasan dalam Hubungan antara Kualitas Jasa 

(CARTER) dan Loyalitas Konsumen 

Melihat hubungan yang terjadi antara kualitas jasa dan loyalitas 

pelanggan, menurut akademisi yang dikutip dalam Aryani dan Rosinta (2010) 

mengungkapkan bahwa kualitas layanan dapat mempengaruhi  loyalitas 

pelanggan  secara  langsung  (Zeithaml  dkk.,  1996) dan dapat juga 

mempengaruhi  loyalitas  pelanggan  secara  tidak langsung melalui kepuasan 

(Caruana, 2002). Kepuasan menurut Kotler dan Keller (2009:138) adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang timbul karena membandingkan kinerja 

yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Menurut 

Setiawan dan Ukudi (2007) apabila nasabah atau konsumen  merasa  bahwa  

kualitas  layanan  yang diterimanya baik atau sesuai harapan, maka akan 

merasa puas, percaya dan mempunyai komitmen menjadi nasabah yang loyal. 

Nasabah yang puas, percaya dan berkomitmen terhadap barang / jasa, maka  

akan  dengan  mudah  membentuk  niatnya dalam  membeli  ulang  dan  

berkecenderungan akan  mempersering  pembelian  barang  /  jasa, serta  

semakin  loyal  terhadap  barang  /  jasa tersebut. 

Kepuasan nasabah sendiri menyangkut apa yang diungkapkan oleh 

nasabah tentang persepsi dan harapannya terhadap layanan perbankan yang 

diperoleh dari bank. Sedangkan loyalitas berkaitan dengan apa yang dilakukan 

nasabah setelah berinteraksi dalam suatu proses layanan perbankan. Konsep ini 

menyiratkan bahwa kepuasan nasabah saja tidaklah cukup, karena puas atau 

tidak puas hanyalah salah satu bentuk emosi. Sikap loyal nasabah akan timbul 

setelah nasabah merasakan puas atau tidak puas terhadap layanan perbankan 

yang diterimanya (Tjiptono dalam Hidayat, 2009). 
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2.1.8. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang 

berhubungan dengan topik yang dibahas yaitu mengenai kualitas pelayanan 

metode CARTER, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Adapun literatur 

yang dianggap relevan adalah sebagai berikut : 

TABEL 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 
Hasil Penelitian 

Perbedaan 

1 Hidup 
Marsudi 

(2011) 

Kualitas 
Layanan yang 

Menentukan 

Kepuasan dan 
Loyalitas 

Nasabah 

Lembaga 
Keuangan 

Mikro Syariah 

(Baitul Mall 
Wal 

Tamwil/BMT) 

Adopsi Model 
CARTER 

1. Kepuasan 
pelanggan 

2. Loyalitas 

pelanggan 

Kualitas Jasa 
model 

CARTER 

1. kualitas layanan 
CARTER model 

secara bersama-

sama menentukan 
kepuasan nasabah 

BMT . 

2. kualitas layanan 
CARTER model 

secara parsial 

Assurance, 
berpengruh secara 

positif dan 

signifikan atas 
kepuasan nasabah 

BMT , sedang 

Compliance, 
Tangible, Empathy, 

Responsiveness, 

dan Reliability tidak 
berpengaruh atas 

kepuasan nasabah. 

3. kualitas layanan 
CARTER model 

dimediasi kepuasan 

nasabah secara 
bersama-sama 

berpengaruh atas 

loyalitas nasabah 
BMT. 

4. kualitas layanan 

CARTER model 
yang dimediasi 

kepuasan secara 

parsial Compliance, 
dan kepuasan 

berpengaruh positif 
dan signifikan atas 

loyalitas nasabah 

BMT. Sedangkan 
Assurance, 

Reliability , 

Tangible, Empathy , 
dan responsiveness 

tidak berpengaruh 

signifikan atas 
loyalitas nasabah 

BMT. 

 

Tempat studi 
penelitian 

dilakukan 

peneliti di 
Lembaga 

Keuangan 

Mikro Syariah.  

2 1. Deny Danar 
Rahayu 

Analisis 
Kualitas 

Pelayanan 

Loyalitas Kualitas 
Pelayanan 

1. semua variabel 
bebas (kualitas 

pelayanan) 

1. Tidak ada 
variabel 

Kepuasan 

(Bersambung) 
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2. Alvi 

Furwantie 
Alwi 

(2010) 

terhadap 

Loyalitas 
Nasabah pada 

Bank 

Muamalat 
Indonesia Cab. 

Pekanbaru 

berpengaruh positif 

terhadap variabel 
terikat (loyalitas 

nasabah)  

2. Terdapat pengaruh 
yang sangat kuat 

dan signifikan 

antara variabel-
variabel kualitas 

pelayanan terhadap 

loyalitas nasabah 
pada Bank 

Muamalat Indonesia 

Cabang Pekanbaru 
3. Hasil analisis secara 

parsial dari keenam 

variabel kualitas 

pelayanan yang 

terdiri dari 

kepatuhan, daya 
tanggap, keandalan, 

jaminan, buktifisik, 

dan empati terhadap 
loyalitas nasabah 

pada Bank 

Muammalat 
Indonesia Cabang 

Pekanbaru, 

diketahui bahwa 
hipotesis variabel 

keandalan dan 

empati ditolak dan 
hipotesis empat 

variabel lainnya 

(Kepatuhan, Daya 
Tanggap, Jaminan 

dan Bukti Fisik) 

diterima, sedangkan 

variabel yang paling 

berpengaruh adalah 

variabel Jaminan 
 

2. Studi 

penelitian 
pada Bank 

Muamalat 

Indonesia 
Cab. 

Pekanbaru 

3 1. Fitri 

Julianti 
2. Sunaryo 

(2011) 

Pengukuran 

Kualitas 
Pelayanan 

Menggunakan 

Dimensi 
CARTER pada 

Nasabah Bank 

Syariah (Studi 
Kasus Bank 

Riau Syariah 

Bankinang)  

Kualitas 

Pelayanan 

- Tingkat kualitas 

pelayanan Bank Riau 
Syariah Bangkinang 

ditinjau dari persepsi 

nasabah yaitu karena 
pada setiap gap 

atribut nilai yang ada 

yaitu (- ) atau minus, 
maka menunjukkan 

adanya  kesenjangan 

antara harapan 
dengan kepuasan atas 

pelayanan yang ada di 

Bank Riau Syariah 
Bangkinang. Secara 

keseluruhan 

pelayanan yang 
diberikan Bank Riau 

Syariah Bangkinang 

kepada nasabah 
belum memenuhi 

harapan nasabah, 

dibuktikan dengan 
adanya nilai Q pada 

tabel kualitas 

pelayanan setiap 

1. Peneliti 

hanya 
melakukan 

analisis 

deskriptif 
pada satu 

variabel saja 

yaitu kualitas 
pelayanan 

dengan 

metode 
CARTER 

2. Studi kasus 

pada Bank 
Riau Syariah 

Cab. 

Bankinang 

(Bersambung) 

(Sambungan Tabel 2.2) 
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dimensi 

menunjukkan Q < 1. 

4 1. Ahmad 

Nurul 
Huda 

2. Sri 

Wahyuni 
(2012) 

Analisis 

Pengaruh 
Kualitas 

Layanan 

Internet 
Banking dan 

Tingkat 

Kepuasan 
Terhadap 

Loyalitas 

Nasabah Pada 
PT Bank 

Rakyat 

Indonesia 

(Persero) Tbk 

Kantor Cabang 

Pembantu 
Jamsostek 

Jakarta 

Loyalitas 1. Kualitas 

layanan 
2. Kepuasan 

1. Kualitas layanan  

internet  banking 
memiliki pengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 
tingkat kepuasan. 

Variabel konstruk 

kualitas layanan 
yang paling  

mempengaruhi 

loyalitas adalah 
indicator X3 atau 

Responsiveness  

(daya tanggap). 

Menurut 

responden, fasilitas  

internet banking  di 
BRI telah 

menyediakan 

layanan yang 
maksimal bila 

terjadi masalah 

pada penggunaan. 
2. Kualitas layanan 

memiliki pengaruh 
negatif atau tidak 

berpengaruh positif 

secara langsung 
terhadap loyalitas. 

Tetapi memiliki 

pengaruh positif 
secara tidak 

langsung melalui 

tingkat kepuasan. 
3. Tingkat kepuasan 

tidak memiliki 

pengaruh positif 
dan signifikan 

terhadap loyalitas. 

Hal itu menyatakan 
bahwa nasabah 

yang puas terhadap 

pelayanan  
perusahaan, belum 

tentu membuat 

dirinya  menjadi 
loyal/setia. 

Penelitian 

dilakukan pada 
bank 

konvensional 

bukan bank 
syariah 

sehingga 

dimensi 
kualitas 

pelayanan yang 

digunakan 
berbeda. 

 

2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan  perumusan  masalah,  telaah  pustaka,  dan  penelitian terdahulu  

yang  telah  disampaikan  sebelumnya  mengenai  variabel kualitas pelayanan, 

variabel kepuasan, dan variabel loyalitas pelanggan, maka kerangka  pemikiran  

teoritis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut : 

 

 

(Sambungan Tabel 2.2) 

(Sambungan Tabel 2.2) 
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GAMBAR 2.6 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Sumber : Konsep Pemikiran yang dikembangkan dalam Penelitian 

2.3. Pengembangan Hipotesis 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:171) kualitas berkaitan erat 

dengan kepuasan pelanggan. Kualitas meberikan dorongan khusus bagi para 

pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka 

panjang dengan perusahaan. Ikatan emosional semacam ini memungkinkan 

perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan 

spesifik pelanggan. Pada gilirannya, perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan di mana perusahaan memaksimumkan pengalaman 

pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan 

pengalaman yang kurang menyenangkan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan 
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berkontribusi pada terciptanya rintangan beralih (switching barriers), biaya 

beralih (switching costs), dan loyalitas pelanggan. 

GAMBAR 2.7 

Paradigma Penelitian 

 

Sumber : Konsep Pemikiran yang dikembangkan dalam Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:94), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan paradigma pemikiran di atas 

maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) berpengaruh positif terhadap kepuasan 

nasabah BNI Syariah. 

H1a : Dimensi kualitas jasa (CARTER) compliance berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah BNI Syariah. 

H1b :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) assurance berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah BNI Syariah. 

H1c :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) reliability berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah BNI Syariah.  

Kualitas Jasa CARTER 

(X) : 

- Compliance 

- Assurance 

- Reliability 

- Tangible 

- Empathy 

- Responsiveness 

Kepuasan 

(Z) : 

1. Overall satisfaction 
2. Confirmation of 

expectation 
3. Comparison of ideal 

 

 

Loyalitas (Y) : 
1. Say positive 

things  
2. Recommend 

friend  
3. Continue 

purchasing 
 

(Bersambung) 
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H1d :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) tangible berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah BNI Syariah. 

H1e :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) empathy berpengaruh positif 

terhadap kepuasan nasabah BNI Syariah. 

H1f :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) responsiveness berpengaruh 

positif terhadap kepuasan nasabah BNI Syariah. 

H2 :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) berpengaruh positif terhadap loyalitas 

nasabah BNI Syariah. 

H2a : Dimensi kualitas jasa (CARTER) compliance berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah. 

H2b :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) assurance berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah. 

H2c :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) reliability berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah. 

H2d :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) tangible berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah. 

H2e :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) empathy berpengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah. 

H2f :  Dimensi kualitas jasa (CARTER) responsiveness berpengaruh 

positif terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah. 

H3 :  Kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah BNI Syariah. 

H4 :  Kepuasan memediasi hubungan antara kualitas jasa (CARTER) dan 

loyalitas nasabah BNI Syariah. 

 


