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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN 

DAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1.   Landasan Teori 

2.1.1.  Pengertian, Karakteristik dan Klasifikasi Jasa 

2.1.1.1.  Pengertian Jasa  

Perbedaan secara tegas antara barang dan jasa seringkali sukar dilakukan. 

Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali disertai dengan jasa-jasa 

tertentu, dan sebaliknya pembelian suatu jasa seringkali melibatkan barang-barang 

yang melengkapinya. Berikut ini akan diuraikan tentang pengertian jasa yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli.  

Menurut Kotler dan Keller (2009:428) : “A Service is any act or 

performance that one party can offer to another that is essentially intangible and 

does not result in ownership of anything. It’s production may or may not be tied to 

a physical product”. Sementara itu Lovelock (2002:6) mendefinisikan jasa yaitu : 

”An act or performance that creates benefits for customers by bringing about a 

desired change in or on be half of the recepient”.  Payne (2000:6) mendefinisikan 

jasa sebagai berikut : “An activity which some elements of intangibility associated 

with it, which involves some interaction with customers or with property in their 

possession, and does not result in a transfer of ownership”. 

Menurut Payne bahwa jasa merupakan suatu kegiatan yang memiliki 

beberapa unsur ketakberwujudan (intangibility) yang berhubungan dengannya, 

yang melibatkan beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti dalam 

kepemilikannya, dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan kondisi 

mungkin saja terjadi dan produksi jasa bisa saja berhubungan dengan atau bisa 

pula tidak berkaitan dengan produk fisik.  
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Selanjutnya Zeithaml dan Bitner dalam Tjiptono (2000:3) lebih meluaskan 

definisi jasa sebagai berikut  jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi 

dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi 

pada saat yang bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak 

berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya. Jika barang merupakan objek, 

alat, atau benda, maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja (performance), atau 

usaha. 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jasa pada 

dasarnya merupakan suatu yang tidak berwujud, yang dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen. Untuk memproduksi suatu jasa dapat menggunakan 

bantuan suatu produk fisik tetapi bisa juga tidak. Di samping itu juga, jasa tidak 

mengakibatkan peralihan hak suatu barang secara fisik atau nyata. Jadi jika 

seseorang pemberi jasa memberikan jasanya pada orang lain, maka tidak ada 

perpindahan hak milik secara fisik. 

Suatu perusahaan yang memasarkan suatu produk tidak hanya melakukan 

perpindahan kepemilikan secara fisik, namun perlu menyertakan unsur intangible 

(tidak berwujud) yang merupakan hal terpenting dan berperan dalam mendapatkan 

dan merawat kepuasan pelanggan, penekanannya dalam masalah ini adalah berupa 

jasa. Richard Cross dan Janet Smith (1996) dalam Tjiptono (2006:103) 

menguraikannya menjadi empat komponen utama jasa, yaitu : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Komponen Jasa 
Sumber : Richard Cross dan Janet Smith dalam Tjiptono (2006:103) 

1. The physical product is whatever the organization transfers to customer that 

can be touched. It is tangible and physically real. Produk fisik merupakan 
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sesuatu yang berwujud yang dipindah alihkan kepemilikannya dari perusahaan 

kepada pelanggan. 

2. The service product is the core performance purchase by the customer. Poduk 

jasa adalah sesuatu yang dijadikan sajian utama pada saat proses pembelian 

oleh pelanggan. 

3. The service environment is the physical backdrop that surround the service. 

Lingkungan jasa yaitu berupa latar belakang fisik yang mendukung kegiatan 

jasa. 

4. The service delivery refers to what actually happens when customer buy the 

service. Penyampaian jasa merupakan sesuatu yang menunjukan kejadian 

yang aktual pada saat pelanggan membeli suatu jasa. 

Berdasarkan gambar 2.1 di atas mengenai komponen jasa dapat diketahui 

bahwa terdapat empat komponen jasa yang meliputi produk fisik, produk jasa, 

lingkungan jasa dan penyampaian jasa. 

 

2.1.1.2.  Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler dan Keller dalam Benyamin Molan (2006:448) sebagai 

suatu yang tidak berwujud dan dikonsumsi serta diproduksi pada saat yang sama, 

jasa memiliki beberapa karakteristik. menyatakan bahwa jasa mempunyai empat 

karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, 

yaitu : intangible (tidak berwujud), inseparability (tidak dapat dipisahkan), 

perishability (tidak tahan lama) dan variability (beragam). 

Donnelly, JR (1994) dalam Buchari Alma (2005:257)  lebih 

mengkhususkan pada bidang jasa perbankan menjelaskan bahwa ada enam 

karakteristik dari jasa perbankan yang mempengaruhi distribusinya adalah : 

intangibility, inseparability, perishability, highly individualized marketing system, 

lack of need for logistic function, dan client relationship.  

1. Intangibility (Tidak Berwujud) 

Pada umumnya permasalahan yang timbul dalam industri jasa perbankan 

adalah intangible atau tidak berwujud. Bisnis perbankan berkaitan dengan 

unsur kepercayaan. Pada hakekatnya nasabah menyimpan uangnya di bank 
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karena adanya kepercayaan pada bank atau dengan kata lain nasabah membeli 

kepercayaan bahwa uangnya suatu saat akan kembali jika diperlukan. 

Demikian halnya dengan debitur, mereka menawarkan suatu kepercayaan 

ketika memerlukan dana dan bank membeli kepercayaan tersebut dengan 

menyediakan dana. Hal tersebut di atas sulit untuk dilihat seperti halnya 

pemasaran barang. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap kebijakan promosi 

dari jasa perbankan. Faktor ini memaksa bank untuk melakukan kebijakan 

saluran distribusi langsung karena adanya kebutuhan kontak personal antara 

penjual dan pembeli. 

2. Inseparability (Ketergantungan) 

Jasa perbankan tidak dapat dipisahkan dari individu penjual, karena jasa 

tersebut dibuat dan disalurkan langsung pada saat yang sama. Oleh karena itu 

hal yang harus diperhatikan oleh pemasar adalah penggunaan waktu dan 

tempat yang optimal dalam pemasaran produk sehingga jasa dapat diperoleh 

pada waktu dan tempat yang tepat. Implikasi dari ketergantungan dalam 

keputusan penyaluran sangat penting. Ketergantungan ini sering diartikan 

bahwa penjualan langsung (direct sales) merupakan satu-satunya alternatif 

saluran distribusi jasa perbankan. Haruslah dapat dibedakan antara 

memproduksi dan mendistribusikan jasa. Pada beberapa kasus, bank mampu 

mengubah atau melakukan modifikasi pada ketergantungan tersebut. Seperti 

halnya pada jasa kartu ATM ataupun kartu kredit, membuat bank dapat 

mengatasi permasalahan ketergantungan. 

3. Perishability (Tidak Tahan Lama) 

Jasa merupakan suatu hal yang tidak dapat disimpan, dijual lagi atau 

dikembalikan dan mudah usang sehingga terjadi permasalahan jika permintaan 

akan jasa tersebut berfluktuasi. Untuk itu perlu dilakukan suatu perencanan 

penggunaan fasilitas, strategi perbankan (recovery) jika terjadi kesalahan, 

misalnya dengan permintaan maaf dan perhatian yang lebih kepada pelanggan 

tersebut akan membantu mengatasi masalah ini. Inovasi terus menerus dapat 

mengatasi ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran jasa. 
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4. Highly Individualized Marketing System 

Ketika memilih saluran distribusi, pemasar yang baik akan selalu 

menggunakan suatu sistem pemasaran yang dapat dimanfaatkan, khusus dan 

cocok dengan tipe produk untuk digunakan. Pada jasa perbankan kerangka 

distribusi sering diartikan sebagai suatu tempat atau lokasi cabang yang baik. 

Dengan dimikian para bankir hanya bergerak sedikit dari makna saluran 

distribusi industri jasa yang lain. Hal ini karena pemasaran jasa bank sangat 

sedikit atau bahkan tidak menyerupai jasa perbaikan computer. Cakupan area 

dan strategi industri jasa perbankan lebih banyak tergantung dari kreativitas 

disisi marketing eksekutif, beserta para pemasaran dari jasa perbankan dalam 

mematuhi kebutuhan pelanggan. 

5. Lack of Need For Logistic Function 

Karena bank memasarkan produk yang intangible, maka penghapusan atau 

pengutangan dari fungsi marketing tertentu sangat dimungkinkan, misalnya 

pada sisi logistik, pemasar jasa bank pada umumnya tidak memerlukan 

perhatian pada tempat penyimpanan, transportasi dan inventory control. Hal 

ini tentunya akan berakibat pada keputusan-keputusan distribusi. Jika jasa 

bank tidak dapat disimpan, maka tentunya tidak akan ada middlemen 

(penyalur). Ini merupakan batasan dari aturan yang dapat diambil oleh 

pemasar jasa bank sering perlu menggunakan saluran langsung. 

6. Client Relationship 

Dalam transaksi perbankan hubungan antara penjual dan pembeli sangat erat 

dan bukan sekedar hubungan langganan saja, akan tetapi lebih erat lagi 

sehingga merupakan ’client relationship’. Hal ini akan lebih jelas terlihat pada 

nasabah korporasi. Pada beberapa kasus seorang nasabah bank justru 

menyerahkan dirinya di tangan penjual dan patuh terhadap saran dan nasehat 

yang dikatakan oleh penjual. Dengan dimikian jelas bahwa client relationship 

ini dalam beberapa kasus akan mempengaruhi bentuk saluran distribusi untuk 

jasa. Di dalam dunis bisnis, dimana hubungan personal yang erat diperlukan, 

dan client relationship timbul, maka saluran langsung adalah satu-satunya 

alternatif. 
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Sementara itu Rust, Zahorik, dan Keiningham (2000:8) dalam Kotler dan 

Keller dalam Benyamin Molan (2006 : 429), jasa memiliki empat ciri utama, yaitu  

1. Intangibility (Tidak Berwujud) 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud sehingga hasil atau manfaatnya belum 

bisa dirasakan oleh konsumen sebelum dilakukan pembelian. Demikian juga 

bagi produsen, mereka tidak dapat melihat jasa yang telah dilakukannya 

sebelum jasa tersebut dilaksanakan. Maka salah satu tugas dari pemberi jasa 

adalah mengelola informasi untuk mengelola bukti atau menyatakan yang 

tidak nyata. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

menghadapi ketidakpastian dari pembeli mengenai manfaat dan kualitas yang 

akan diperolehnya, diantaranya : 

a. Tempat; dalam hal ini adalah penataan tempat yang rapih dan bersih, 

sehingga para konsumen akan merasa nyaman. 

b. Orang; misalnya para karyawan harus berpakaian rapih, sehingga tidak 

menimbulkan kesan jelek bagi karyawan itu sendiri maupun pelayanannya. 

c. Peralatan; misalnya peralatan harus terlihat baik dan canggih, sehingga 

dapat menimbulkan kesan bahwa pelayanan yang diberikan akan cepat dan 

efisien. 

d. Alat Komunikasi; yaitu memvisualisasikan jasa yang intangible menjadi 

tangible melalui foto, poster, ataupun katalog, dan lebih menekankan pada 

manfaat yang akan diperoleh pelanggan. 

e. Simbol; misalnya pemberian nama dan lambang yang mencerminkan 

pelayanannya. 

f. Harga; yaitu penetapan harga atas berbagai jasa harus sederhana dan jelas 

sepanjang waktu. 

2. Inseparability (Tidak Dapat Dipisahkan) 

Jasa pada umumya diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang sama karena 

jasa tidak dapat dipisahkan antara pembeli dengan sumber yang 

menghasilkannya. Bila jasa ini disumbangkan oleh seseorang, maka ia akan 

merupakan bagian dari jasa tersebut. Karena konsumen juga merupakan 

penerima jasa yang diberikan, interaksi pemberi jasa dan konsumen ini adalah 
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ciri khusus pemasaran jasa. Baik pemberi jasa maupun konsumen saling 

membutuhkan jasa tersebut. 

3.   Variability (Bervariasi) 

Bidang jasa sangat mudah berubah-ubah karena sangat tergantung pada siapa 

yang menyajikan, kapan, dimana, dan bagaimana mereka menyajikan jasa 

tersebut. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk pengendalian 

kualitas jasa agar menghasilkan jasa yang baik dan konsisten, yaitu : 

a. Melakukan seleksi dan memberikan pelatihan bagi para karyawan. 

b. Melakukan standarisasi keseluruhan proses pemberian jasa perusahaan. 

c. Selalu mengikuti perkembangan tingkat kepuasan konsumen melalui 

sistem saran dan keluhan, survey pasar, dan saling membandingkan jasa 

yang dihasilkan sehingga pelayanan kurang baik dapat dihindari dan 

segera diperbaiki. 

4.  Perishability (Tidak Tahan Lama) 

Jasa tidak dapat disimpan dan tidak tahan lama. Sebenarnya daya tahan suatu 

jasa tidak akan menjadi masalah bila permintaan selalu ada dan mantap. 

Namun dalam kenyataannya permintaan tersebut selalu berubah-ubah. Sebagai 

contoh, pada penghasilan jasa penginapan, kamar yang tidak terpakai 

merupakan kapasitas yang hilang dan tidak dapat disimpan untuk dijual 

dimasa yang akan datang. Tidak digunakannya kapasitas yang ada akan 

mengakibatkan hilangnya pendapatan potensial yang tidak dapat diganti. Ada 

beberapa cara untuk mengatasi sifat tidak tahan lama dari jasa agar terdapat 

titik temu antara permintaan dan penawaran diantaranya dengan memakai 

sistem pemesanan tempat dan pelaksanaan harga diferensial melalui 

penurunan harga ketika permintaan berkurang. 

 

2.1.1.3.   Klasifikasi Jasa 

Menurut Lovelock (2002) dalam Tjiptono (2006:301), jasa dapat 

diklasifikasikan berdasarkan 5 (lima) kriteria, yaitu : 
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1. Berdasarkan Sifat Tindakan Jasa 

Jasa dikelompokan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas 2 sumbu, 

dimana sumbu vertikalnya menunjukan sifat tindakan jasa (tangible and 

intangible action), sedangkan sumbu horizontalnya adalah penerima jasa 

(manusia dan benda). 

 

Tabel 2.1. 

Klasifikasi Jasa Berdasarkan Sifat Tindakan Jasa 

What is the nature of the 

service act 

Who what is the direct recipient of the service ? 

People Possessions 

Tangible Actions 

Service directed at people’s 

bodies : 

Health core 

Passenger transportation 

Beauty salon 

Exercise clinic 

Restaurant 

Hair cutting 

Service directed at goods and 

another physical possession : 

Freight transportation 

Industrial equipment 

Repair and maintenance 

Jonitorial service 

Loundry and dry cleaning 

Landscaping  

Intangible Actions 

Service directed at people’s 

mode : 

Education  

Broadcasting 

Information service 

Theaters 

Museum 

Service directed at intangible 

assets : 

Banking 

Legal service 

Accounting 

Security 

Insurance  

Sumber : Lovelock dalam Tjiptono (2006:301) 

2. Berdasarkan Hubungan Dengan Pelanggan 

Jasa dikelompokan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas 2 sumbu, 

dimana sumbu vertikalnya menunjukan tipe hubungan antara perusahaan jasa 

dan pelanggannya, sedangkan sumbu horizontalnya adalah sifat penyampaian 

jasa. 

Tabel 2.2. 

Klasifikasi Jasa Berdasarkan Hubungan Dengan Pelanggan 
What is the nature of the 

service act 

Type of relationship between the service organization and its 

cuatomer 

Membership Relationship Non Formal relationship 

Continous Delivery of  

Service 

Insurance 

Cable TV subscription 

College enrollment 

Banking 

Automobile association 

Radio station 

Police protection 

Light house 

Public highway 

Discrete Transaction 

Long distance calls from 

subscrier phone 

Theaters series subscription 

Travel on computer ticket 

Repair under warranty 

Health treatment for HMO 

Member 

Car rental 

Mail service 

Roll lighway 

Pay phone 

Movie theater 

Public transportation 

Restaurant  

Sumber : Lovelock dalam Tjiptono (2006:301) 
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3. Berdasarkan Tingkat Customization dan Judgement Dalam Penyampaian Jasa 

Jasa dikelompokan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas 2 sumbu, 

dimana sumbu vertikalnya menunjukan tingkat customization karakteristik 

jasa (tinggi dan rendah), sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat 

judgement yang diterapkan oleh contact personell dalam memenuhi kebutuhan 

pelanggan industrial (tinggi dan rendah). 

 

Tabel 2.3 

Klasifikasi Jasa Berdasarkan Customization dan Judgement  

Dalam  Penyampaian Jasa 

Extent to which customer contact 

personnel exercise judgement 

imeeting individual customer 

needs 

Extent to which service characteristics are customized 

High  Low  

High 

Legal service 

Health care 

Architectural design 

Real estate agency 

Taxi service 

Beautician 

Plumber 

Educational (tutorial) 

Education (large class) 

Preventive health program 

Low 

Telephone service 

Hotel service 

Retail banking 

Good restaurant 

Public transportation 

Routine appliance repair 

Past food restaurant 

Movie theater 

Spectator sport 

Sumber : Lovelock dalam Tjiptono (2006:301) 

 

4. Berdasarkan Sifat Permintaan dan Penawaran Jasa 

Jasa dikelompokan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas 2 sumbu, 

dimana sumbu vertikalnya menunjukan sejauhmana penawaran jasa 

menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak 

(permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti dari permintaan 

puncak biasanya melampaui penawaran, sedankan sumbu horizontalnya 

adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah). 

Tabel 2.4. 

Klasifikasi Jasa Berdasarkan Sifat Permintaan dan Penawaran Jasa 

Extent to which supply is 

constrained 

Extent of demand fluctuations over tome customized 

Wide  Narrow   

High peak demand can ussualy 

be met without a major delay 

Electricity 

Natural gas 

Telephone 

Hospital maternity unit 

Police and fire emergencies 

Insurance 

Legal service 

Banking 

Laundry and dry cleaning 
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Pak demand regulary exceeds 

capacity 

Accounting and tax 

preparation 

Passenger 

Transportation 

Hotel and motels 

Restaurant 

Theater  

(Service simmiliar to those 

in cell above, but which 

have insufficient capacity 

for their base level of 

business) 

Sumber : Lovelock dalam Tjiptono (2006:301) 

5. Berdasarkan Pada Metode Penyampaian Jasa 

Jasa dikelompokan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas 2 sumbu, 

dimana sumbu vertikalnya menunjukan sifat interaksi antara pelanggan dan 

perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan jasa, perusahaan 

mendatangi pelanggan, serta pelanggan dan perusahaan jasa melakukan 

transaksi melalui surat atau media elektronik), sedangkan sumbu 

horizontalnya adalah ketersediaan outlet jasa (single site dan multiple site). 

 

Tabel 2.5. 

Klasifikasi Jasa Berdasarkan Metode Penyampaian Jasa 

Extent to which supply is 

constrained 

Availability of service outlets 

Single site Multiple site 

Customer goes to service 

organization 

Theater  

Babershop 

Bus service 

Fast food chain 

Service organization comes to 

customer 

Lawn care service 

Pest Control service 

Taxi service 

Mail delivery 

AAA Emergency repair 

Customer & service 

organization transact at arm’s 

length 

Credit card company 

Local TV station 

Broadcast Network 

Telephone Company 

Sumber : Lovelock dalam Tjiptono (2006:301) 

Sementara Kotler dan Keller (2006:465) mengklasifikasikan jasa menjadi 

2 (dua) golongan yaitu : 1). Equipment Based, 2). People Based. 
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Gambar : 2.2 

Type Service of Business 
Sumber : Kotler dan Keller (2006:465) 

 

 

Implikasi dari perbedaan ini adalah hasil dari jasa yang berdasarkan orang 

kurang memiliki standarisasi dibandingkan dengan hasil dari jasa berdasarkan 

peralatan. Dengan kata lain perusahaan jasa yang  memakai pelayanan orang 

memiliki tingkat variability yang tinggi tergantung pada orang yang melayaninya. 

Sedangkan tingkat variability tidak ada pada indutri jasa yang dilayani oleh 

mesin. Potensi keanekaragaman jasa yang dilayani oleh tenaga manusia ini sudah 

sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

Apabila dikaitkan dengan intensitas karyawan, maka klasifikasi jasa 

berdasarkan tingkat kontak penyedia dan pelanggan dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar : 2.3 

Klasifikasi Dalam Jasa 
Sumber : Fitzsimmons (2002 : 22) 

2.1.2.  Pemasaran Jasa 

Perkembangan usaha jasa yang begitu cepat membuat persaingan tidak 

dapat dihindari lagi, sehingga para pengelola usaha jasa harus menyadari bahwa 

pelayanan jasa yang dimilikinya harus berorientasi kepada apa yang dibutuhkan 

oleh konsumen. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki strategi pemasaran 

yang terpadu. 

Menurut Rust, Zahorik, Keiningham dalam Tjiptono (2000:11) di dalam 

pemasaran barang, pendekatan 4P (product, price, place, promotion) sangat baik 

untuk digunakan. Tetapi dalam pemasaran jasa, dibutuhkan tambahan 3P lagi 

yaitu people, physical evidence, dan process . 

Karena bisnis jasa sangat komplek, Kotler dalam Benyamin Molan 

(2003:435) mengatakan bahwa  pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan 

pemasaran eksternal tetapi juga memerlukan pemasaran internal dan interaktif. 

1. Pemasaran eksternal (external marketing), yaitu pekerjaan yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan dan 

mempromosikan jasa kepada konsumen. Bila ini bisa dilakukan dengan baik 
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maka pelanggan akan terikat dengan perusahaan, sehingga laba jangka 

panjang bisa terjamin. Untuk dapat menetapkan bauran jasa (service mix) 

maka diperlukan konsep pemasaran jasa (service marketing concept), yaitu 

mengetahui keinginan konsumen, dan mengetahui keuntungan dari produk 

yang ditawarkan.  

2. Pemasaran internal (internal marketing), yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk melatih dan memotivasi para karyawannya agar melayani 

konsumen dengan baik. Manajemen juga memberikan penghargaan 

pengakuan yang sepadan dan manusiawi. Aspek ini memberikan motivasi, 

moral kerja, rasa bangga, loyalitas dan rasa memilki dari setiap orang dalam 

organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar bagi 

perusahaan dan juga bagi pelanggan yang dilayani. 

3. Pemasaran interaktif (interactive marketing), yaitu keahlian karyawan dalam 

melayani pelanggan. Pelanggan menilai jasa tidak hanya kualitas teknik tetapi 

juga kualitas fungsionalnya. Para profesional dan penyedia jasa lainnya harus 

memberikan ‘sentuhan tinggi’ dan juga ‘teknik tinggi’. Gambar ketiga segitiga 

pemasaran jasa tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.4  berikut : 

 

 

 

                                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Three Types of Service Marketing in Services Industries   

(The Marketing Triangle) 
Sumber  :  Kotler dan Keller (2009:435) 
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2.1.2.1.   Strategi Pemasaran Jasa 

Menurut Gronroos dalam Kotler yang dialih bahasakan oleh Benyamin 

Molan  (2003 : 469) karena sifat jasa yang tidak berwujud, maka penilaian 

terhadap kualitas suatu jasa baru dapat dilakukan setelah terjadi pembelian. 

Bahkan untuk beberapa jenis jasa tertentu, seorang pemakai jasa masih sulit 

melakukan penilaian terhadap mutu jasa meskipun telah dikonsumsi. Atas dasar 

karakteristik dan sifat-sifat khas produk jasa, maka dalam merancang strategi 

pemasarannya, perusahaan jasa tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan 

pemasaran tradisional. Bahwa pemasaran jasa tidak hanya memerlukan bauran 

pemasaran eksternal tradisional yaitu 4P (Product, Price, Place, Promotion), 

melainkan memerlukan dua komponen pemasaran yang spesifik, yaitu pemasaran 

internal dan pemasaran interaktif. 

Dalam pemasaran internal suatu perusahaan jasa harus melatih dan 

memotivasi para karyawan yang berhubungan dengan pelanggan (customer 

contact personnel) dan karyawan pendukung jasa lainnya untuk bekerja sebagai 

suatu tim yang dapat memuaskan pelanggan. Setiap anggota perusahaan harus 

berorientasi kepada pemuasan pelanggan. Jika tidak, maka tingkat pelayanan yang 

bermutu tinggi dan konsisten tidak akan pernah terwujud. Dalam pemasaran 

interaktif dianut suatu sistem keyakinan bahwa kualitas pelayanan sangat 

tergantung kepada kualitas interaksi pembeli dan penjual.  

Ada perbedaan esensial antara pemasaran produk dengan pemasaran jasa. 

Dalam pemasaran produk, masalah kualitas produk tidak tergantung pada 

bagaimana cara memperolehnya. Sedangkan dalam pemasaran jasa, kualitas 

produk berkaitan erat dengan pemberi atau pengirim jasa tersebut. Jadi kualitas 

suatu pelayanan dalam pemasaran jasa ditentukan oleh yang melakukan 

pelayanan. Penilaian pelanggan terhadap mutu pelayanan tidak hanya melalui 

kualitas teknisnya tetapi juga melalui kualitas fungsionalnya. 

 Dengan semakin meningkatnya persaingan di bidang perusahaan jasa, 

maka Kotler yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan (2003:471) 

mengemukakan tiga macam tugas perusahaan jasa yang sekaligus menjadi strategi 

perusahaan tersebut, yaitu : 
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1. Service Differentiation Strategy (Meningkatkan Perbedaan Kompetitif) 

      Berusaha menciptakan perbedaan yang kompetitif dalam industri jasa namun 

lebih sulit dilakukan dibandingkan pemasaran produk fisik karena banyak 

inovasi jasa yang mudah untuk ditiru oleh pesaing, dilain pihak apabila 

nasabah menganggap jasa yang ditawarkan adalah homogen, maka mereka 

kurang memperhatikan siapa penyedia daripada harga jasa tersebut. Mereka 

mulai mempertimbangkan harga. Penyedia jasa berkualitas secara konsisten 

adalah differensiasi jasa terbaik yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan 

cara menyesuaikan atau melebihi harapan kualitas jasa nasabah. Perbedaan 

dapat diciptakan pada saat penyampaian jasa yaitu melalui people (orang) 

dengan memiliki orang yang lebih mampu dan lebih terpercaya daripada apa 

yang dimiliki pesaing, physical evidence (sarana fisik) membuat lingkungan 

fisik tempat penyampaian jasa menjadi lebih menarik serta process dirancang 

lebih unggul. 

2.    Service Quality Improvement Strategy (Meningkatkan Kualitas) 

Berusaha memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaing 

secara konsisten melalui lima determinan kualitas jasa yang biasa digunakan 

yaitu fasilitas fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance) dan empati (empathy). Untuk 

meningkatkan kualitas secara konsisten, maka dalam program pemasaran 

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Konsep strategis, mempunyai kejelasan pasar sasaran dan kebutuhan 

pelanggan yang ingin dipuaskan. 

b. Komitmen manajemen terhadap kualitas, tidak hanya melakukan 

pengukuran kinerja keuangan, tetapi juga kinerja jasa dengan terus 

menerus melakukan pengukuran kualitas jasa dan nilai. 

c. Menetapkan standar yang tinggi. 

d. Memiliki sistem untuk memonitor kinerja jasa. 

e. Memiliki sistem untuk memuaskan pelanggan yang mengeluh. 

Memberikan respon yang cepat dan baik kepada nasabah. 
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f. Memuaskan karyawan dan nasabah, perusahaan percaya bahwa hubungan 

baik antar karyawan akan tecermin pada hubungan baik dengan nasabah. 

Melaksanakan pemasaran internal dan kerap mengaudit kepuasan 

karyawan.  

3.   Service Productivity Improvement Strategy (Meningkatkan Produktivitas) 

Perusahaan jasa harus memiliki tenaga kerja yang terampil. Terdapat enam 

pendekatan yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan jasa dalam usaha 

untuk meningkatkan produktivitas pelayanan, yaitu : 

a. Menghasilkan pekerja yang lebih giat bekerja dengan keahlian yang tinggi. 

b. Meningkatkan jumlah jasa, dengan melepaskan beberapa mutu. 

c. Mengindustrikan pelayanan dengan menambah peralatan dan melakukan 

pembakuan produksi. 

d. Mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan jasa dengan mencari atau 

menciptakan jalan keluar atas produksi tersebut. 

e. Membuat suatu rancangan jasa yang lebih efektif. 

f. Menciptakan rangsangan bagi konsumen dengan insentif dengan tujuan 

untuk mengganti tenaga kerja yang berasal dari mereka sendiri. 

 

2.1.3.    Kualitas Pelayanan 

Dalam bisnis jasa, kualitas merupakan kunci keberhasilan usaha. Kualitas 

harus mulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Hal 

ini bahwa kualitas yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang atau persepsi 

pihak perusahaan atau penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang atau 

persepsi pelanggan.  

Menurut Kotler dan Keller (2006:57), “Quality is the totally of features 

and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated 

or implied need”.  

Jasa atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen oleh perusahaan 

tentunya harus berkualitas, Gronroos yang dikutip Sutisna dan Suhartanto dalam 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis  (2008:507) mendefinisikan kualitas pelayanan 
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sebagai berikut : “The total service quality is perceived by the customer as a 

comparison between the expected service, which he or she expected to get, and 

perceived service, which the customer feels he in fact has received”. Adapun 

pengertian kualitas jasa menurut Wyckof dalam Tjiptono (2006:59) adalah: 

“Tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”.   

Dari pengertian di atas kualitas jasa merupakan keseluruhan ciri serta sifat 

dari setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain 

pada dasarnya tidak dapat dilihat yang berpengaruh pada kemampuanya untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan yang dinyatakan atau yang tersirat. 

Parasuraman, Zeithaml, Berry dalam Tjiptono (2006:60) mengatakan ada dua 

faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service dan 

perceived service Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) 

sesuai dengan jasa yang diharapkan (expected service), maka kualitas jasa 

dipersepsikan baik. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka 

kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika yang 

diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

buruk. Dengan demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan 

penyedia jasa dalam memenuhi pelanggannya secara konsisten.  

Jasa yang ditawarkan tidak selalu  dapat memenuhi harapan pelanggan 

karena dalam proses jasa sering timbul berbagai kesenjangan (gap). Parasuraman, 

Zeithaml, Berry yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2006:92) membuat model 

kesenjangan (gap model) dari kualitas jasa yang menyoroti syarat-syarat utama 

untuk memberikan kualitas jasa yang tinggi. Model kesenjangaan (gap model) 

dari kualitas jasa sebagaimana dikemukakan oleh  Kotler dan Keller dalam 

Benyamin Molan (2006:92) mengidentifikasi lima kesenjangan yang 

mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu : 

1. Gap between consumer expectation and management perception, artinya 

kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. 

Manajemen tidak selalu memahami secara tepat apa yang diinginkan 

pelanggan. 
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2. Gap between management perception and service quality specification, adalah 

Kesenjangaan antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas jasa. 

Manajemen mungkin memahami secara tepat keinginan pelanggan tetapi tidak 

menetapkan suatu set standar kinerja spesifik. 

3. Gap between service quality specifications and service delivery, artinya 

Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Para 

personil mungkin kurang terlatih atau tidak mampu atau tidak mau memenuhi 

standar. Atau mereka dihadapkan pada standar yang berlawanan, seperti 

menyediakan waktu untuk mendengarkan para pelanggan dan melayani 

mereka dengan cepat. 

4. Gap between service delivery and external communications, artinya 

Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal harapan 

konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat wakil perusahaan dan 

iklan perusahaan. 

5. Gap between percieved service and expected service, adalah Kesenjangan 

antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. Kesenjangan ini terjadi 

bila persepsi yang keliru tentang kualitas jasa tersebut.  
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Gambar 2.5  

Model Kesenjangan (Gap Model) dari Kualitas Pelayanan  

Sumber : Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Kotler dan Keller (2009:439) 

Pada umumnya pelanggan akan menilai kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan banyak sekali dimensi penilaian yaitu tangibles, reliability, 

responsiveness, competence, courtesy, credibillity, security, access, 

communication, dan understanding the customer. Dari kesepuluh dimensi tersebut 

dapat dikelompokan menjadi lima dimensi utama, yaitu dimensi 

reliability,tangibles, responsiveness, assurance, dan empathy. 
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Parasuraman dan kawan-kawan dalam Fitzsimmons, 1994; Zeitham, dan 

Bitner,1996 dalam Tjiptono (2006:70) mengemukakan bahwa pada dasarnya 

terdapat lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Bukti langsung (Tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 

dan sarana komunikasi.  

2. Kehandalan (Reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan para staff untuk membantu 

para nasabah dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (Assurance), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staff; bebas dari bahaya, risiko atau 

keragu-raguan. 

5. Empati (Empathy), meliputi kemudahan melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para nasabah. 

Hermawan (2006:264), mengatakan reliability merupakan dimensi yang 

paling penting dalam pelayanan, karena dimensi ini merupakan arti service yang 

sebenarnya. Karena kita harus selalu menghindari kesalahan terhadap konsumen, 

karena service sebenarnya adalah preventif. Oleh karena itulah beliau 

meletakannya di tengah, seperti yang terlihat pada gambar 2.6 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  

Gambar 2.6 

Lima Dimensi Kualitas Jasa 
Sumber :  Hermawan (2006:264) 
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Selain Parasuraman dan kawan-kawan, masih ada pakar lain yang 

mencoba merumuskan dimensi atau faktor yang dipergunakan konsumen dalam 

menilai kualitas jasa. Salah satu di antaranya adalah Gronroos (dalam Edvardsson, 

et al., dalam Tjiptono (2007:105) menyatakan bahwa ada tiga kriteria pokok, yaitu 

outcome-related, process-related dan image-related criteria. Ketiga kriteria 

tersebut masih dapat dijabarkan menjadi enam unsur, yaitu : 

1. Professionalism and Skills 

Kriteria yang pertama ini merupakan outcome-related criteria, di mana 

pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa (service provider), karyawan, 

sistem operasional dan sumber daya fisik memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara 

profesional. 

2. Attitudes and Behaviur 

Kriteria ini adalah process-related criteria. Pelanggan merasa bahwa 

karyawan perusahaan (contact personnel) menaruh perhatian terhadap mereka 

dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka secara spontan 

dan senang hati. 

3. Accessibility and Flexibility 

Kriteria ini termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan merasa bahwa 

penyedia jasa, lokasi, jam kerja dan sistem operasionalnya, dirancang dan 

dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat melakukan akses 

dengan mudah. Selain itu juga dirancang dengan maksud agar dapat bersifat 

fleksibel dalam menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan. 

4. Reliability and Trustworthiness 

Kriteria ini juga termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan 

memahami bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa mempercayakan segala 

sesuatunya kepada penyedia jasa beserta karyawan dan sistemnya. 

5. Recovery 

Recovery termasuk dalam process-related criteria. Pelanggan menyadari 

bahwa bila ada kesalahan atau bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, 
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maka penyedia jasa akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan 

situasi dan mencari pemecahan yang tepat. 

6. Reputation and Credibility 

Kriteria ini merupakan image-related criteria. Pelanggan menyakini bahwa 

operasi dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan 

yang sesuai dengan pengorbanannya. 

Oleh karena itu maka perusahaan harus selalu memperhatikan unsur-unsur 

dari dimensi kualitas pelayanan tersebut dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan agar tercipta kepuasan bagi para pelanggannya. 

2.1.3.1   Mengelola Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler dan Keller (2006:103) dengan adanya kesenjangan atau 

gap (Gap-1 s.d. Gap-5) sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, 

manajemen perusahaan harus mengupayakan agar kesenjangan yang terjadi dapat 

ditutup atau diminimalisir, sehingga pelayanan yang diterima oleh pelanggan 

(percieved service) akan sesuai atau mendekati dengan pelayanan yang 

diharapkan oleh pelanggan tersebut (expected service). Beberapa faktor kunci 

yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (Gap) dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Gap-1 : Kurang pemahaman terhadap apa keinginan pelanggan (not          

knowing what customers expect).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry 

(2002:52) dijelaskan sebagai berikut : 

… These factors are (1) lack of marketing research orientation, 

evidenced by insufficient marketing research, inadequate use of research 

findings, and lack of interaction between management and customers; (2) 

inadequate upward communication from contact personnel to 

management; and (3) too many levels of management separating contact 

personnel from top managers.  
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Pengertiannya adalah bahwa faktor kunci yang mempengaruhi terjadinya 

gap-1 adalah kurangnya orientasi terhadap penelitian (riset) pemasaran yang 

ditunjukan oleh tidak cukupnya riset pemasaran, tidak digunakannya temuan-

temuan hasil riset, dan kurangnya interaksi antara manajemen dengan pelanggan.                  

   Untuk menutup gap-1 tersebut (kurangnya pemahaman terhadap apa 

keinginan pelanggan) maka menurut Kotler dan Keller dalam Benyamin Molan 

(2006:92) perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan riset pemasaran harus difokuskan pada upaya untuk memahami 

keinginan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan. 

b. Menggunakan hasil-hasil riset pemasaran secara efektif untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. 

c. Meningkatkan interaksi antar manajemen perusahaan dengan para pelanggan. 

d. Meningkatkan komunikasi vertikal antara personil penghubung (contact 

personnel) dengan manajemen perusahaan. 

e. Memperpendek jenjang tingkatan organisasi antara personil penghubung 

dengan manajemen perusahaan. 

 

2.   Gap-2  :  Ketidaktepatan standar kualitas pelayanan (the wrong service quality 

standards). 

Berdasarkan penjelasan dari Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (2002:71) 

dijelaskan bahwa : … The following major reasons for gap-2 : (1) inadequate 

commitment to service quality, (2) lack of perception of feasibility, (3) inadequate 

task standardization, and (4) absense of goal setting. 

Gap-2 terjadi karena beberapa hal, yaitu kurangnya komitmen manajemen 

terhadap kualitas pelayanan, kurangnya keyakinan bahwa harapan pelanggan 

dapat dipenuhi, tidak adanya standarisasi pelaksanaan tugas, dan tidak adanya 

penetapan tujuan.  

Untuk menutup gap-2 tersebut (ketidaktepatan standar kualitas pelayanan) 

menurut Kotler dan Keller dalam Benyamin Molan (2006:105) perlu dilakukan 

hal-hal sebagai berikut : 
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a. Meningkatkan komitmen manajemen beserta seluruh jajarannya terhadap 

pelanggan. 

b. Meningkatkan keyakinan bagi seluruh jajaran manajemen bahwa memenuhi 

keinginan pelanggan adalah suatu yang sangat mungkin dan sangat layak 

(feasible) untuk dicapai. 

c. Membuat standar-standar pelaksanaan tugas bagi seluruh bidang pekerjaan, 

sehingga dengan standarisasi ini dapat mengurangi kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas dan dapat menyerderhanakan proses pelaksanaan tugas. 

d. Menetapkan tujuan kualitas pelayanan yang menantang tapi cukup realistis. 

 

3. Gap-3 : Kesenjangan performansi pelayanan (the service performance gap). 

Kesenjangan ini (Gap-3) merupakan perbedaan antara spesifikasi 

pelayanan (service quality specifications) dengan pelayanan aktual yang diberikan 

kepada pelanggan (service delivery). 

Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (2002) dalam Kotler dan Keller 

(2006:92) menjelaskan bahwa : 

… our gaps model indicates that seven key conceptual factors contribute 

to gap-3, the service performance gap… (1) role ambiguity; (2) role 

conflict; (3) poor employee-job fit; (4) poor technology-job fit; (5) 

inappropriate supervisory control system leading to an inappropriate 

evaluation/compensation system; (6) lack of percieved control on the part 

of employees; and (7) lack of teamwork. 

Kesenjangan ini (Gap-3) diakibatkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Terdapat ketidakjelasan peran bagi masing-masing posisi dalam organisasi. 

b. Adanya persepsi bahwa perusahaan tidak mampu memuaskan seluruh 

permintaan pelanggan akan menimbulkan konflik. 

c. Personil yang melayani pelanggan terdiri dari personil pada level rendah 

dalam struktur organisasi perusahaan. 

d. Kurang lengkapnya peralatan atau teknologi yang digunakan oleh personil 

untuk melayani pelanggan. 

e. Kurang efektifnya sistem supervisi dan sistem pengendalian yang dilakukan. 
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f. Kurangnya pengendalian terhadap para pegawai 

g. Kurangnya kerjasama tim. 

Untuk menutup gap-3 tersebut (kesenjangan performansi pelayanan) perlu 

dilakukan hal-hal sebagai berikut :  

a. Merancang dan menetapkan peran yang jelas bagi masing-masing posisi 

dalam organisasi. 

b. Menghilangkan konflik peran, sehingga setiap personil akan menyakini dan 

bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pelayanan bagi para 

pelanggan. 

c. Meningkatkan kompetensi personil dan kompensasinya serta melengkapi 

peralatan dan teknologi yang diperlukan. 

d. Mengukur dan mengevaluasi kinerja pelayanan serta menerapkan pemberian 

penghargaan kepada pegawai. 

e. Memberdayakan personil pelayanan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. 

f. Membangun kerjasama tim yang solid dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

 

4.   Gap-4  : Ketika janji tidak sesuai dengan kenyataan (when promises do not 

match delivery). 

Gap-4 ini dijelaskan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan berry (2002) dalam 

Kotler dan Keller (2006:105)  sebagai berikut : … discrepancies between service 

delivery and external  communications … (1) inadequate horizontal 

communication, particularly among operations, marketing, and human resources 

… and (2) propensity to overpromise in communications. 

Pengertiannya adalah bahwa kesenjangan ini  (Gap-4) terjadi karena  

kurangnya komunikasi antar fungsi-fungsi dalam perusahaan yang terlibat dalam 

peningkatan kualitas pelayanan serta karena adanya perbedaan kebijakan atau 

prosedur antar departemen dalam perusahaan. 

Untuk meminimalisir adanya kesenjangan ini maka perlu dilakukan hal-hal 

sebagai berikut : 
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a. Membuka saluran komunikasi horisontal, misalnya antara  departemen 

periklanan dengan departemen operasi, antara departemen penjualan dengan 

departemen operasi, dan antara departemen personalia dengan departeman 

pemasaran dan departemen operasi. 

b. Merancang mekanisme kerja dan prosedur yang standar yang diterapkan pada 

semua cabang dan antar departemen dalam perusahaan. 

c. Membangun komunikasi yang efektif dan memadai tentang kualitas 

pelayanan. 

 

5.  Gap-5  : Realitas jasa yang tidak sesuai dengan harapan pelanggan (gap   

between perceived service and expected service). 

Kesenjangan ini (Gap-5) merupakan akibat dari adanya keseluruhan gap 

yang terjadi dalam perusahaan (Gap-1 s.d. Gap-4), sehingga perusahaan gagal 

dalam menyampaikan jasa kepada pelanggan. Gap ini dapat terjadi jika pelanggan 

mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang berlainan, atau mungkin saja 

pelanggan keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut. 

Untuk mempermudah dalam pengelolaan kualitas jasa, maka berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi setiap jenis gap (gap-1 s.d. gap-5) kemudian 

dibuatlah model gap yang lebih lengkap agar dapat membantu analisis apa yang 

menyebabkan terjadinya gap dan bagaimana menutup atau meminimalisir gap 

tersebut. Zeithaml, Parasuraman, dan berry (2002) dalam Kotler dan Keller 

(2006:109) membuat konsep model kualitas jasa yang diperluas seperti gambar 

2.8 berikut ini : 
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Gambar 2.7 : Model Kualitas Pelayanan Yang Diperluas 

Sumber : Zeithhaml, Parasuraman, dan Berry dalam Kotler dan Keller (2009:92) 
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2.1.3.2   Faktor-Faktor Penyebab Kualitas Pelayanan Yang Buruk 

 

Menurut Berry (2002) dalam Kotler dan Keller dalam Tjiptono 

(2006:107) ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan kualitas suatu 

jasa menjadi buruk. Faktor-faktor tersebut meliputi : 

1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan 

Salah satu karakteristik jasa yang penting adalah inseparability, artinya jasa 

yang diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain 

dalam memberikan jasa dibutuhkan kehadiran dan partisipasi pelanggan. 

Akibatnya timbul masalah-masalah sehubungan dengan interaksi produsen 

dan konsumen jasa. Beberapa kekurangan yang mungkin ada pada karyawan 

pemberi jasa dan dapat berpengaruh terhadap persepsi pelanggan pada 

kualitas jasa misalnya : 

a. Tidak terampil dalam melayani pelanggan. 

b. Cara berpakaian tidak sesuai. 

c. Tutur katanya kurang sopan atau bahkan menyebalkan. 

d. Bau badannya mengganggu  

e. Selalu cemberut atau pasang tampang ‘angker’ 

2. Intensitas tenaga kerja yang tinggi 

Keterlibatan tenaga kerja yang insentif dalam penyampaian jasa dapat pula 

menimbulkan masalah pada kualitas, yaitu tingkat variabilitas yang tinggi. 

Hal-hal yang bisa mempengaruhinya adalah upah rendah (umumnya 

karyawan yang melayani pelanggan memiliki tingkat pendidikan dan upah 

yang paling rendah dalam suatu perusahaan ), pelatihan yang kurang memadai 

atau bahkan tidak sesuai, tingkat turnover karyawan tinggi. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal (pelanggan perantara) kurang 

memadai 

Karyawan front line merupakan ujung tombak dari sistem pemberian jasa. 

Supaya mereka dapat memberika jasa yang efektif, maka mereka perlu 

mendapatkan dukungan dari fungsi-fungsi utama manajemen (operasi, 

pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia). Dukungan tersebut bisa 

berupa peralatan, pelatihan keterampilan maupun informasi. Selain itu yang 
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tidak kalah pentingnya adalah unsur pemberdayaan, baik terhadap karyawan 

font line maupun manajer. Pemberdayaan di sini tidaklah diartikan sempit 

sebagai sekedar penghapusan hirarki, arahan, atau akuntabilitas pribadi. Akan 

tetapi pemberdayaan dipandang sebagai state of mind (Berry, 1995). 

Karyawan dan manajer yang diberdayakan akan mampu : mengendalikan dan 

menguasai cara melaksanakan pekerjaannya, sadar akan akan konteks di mana 

pekerjaanya dilaksanakan dan akan kesesuaian pekerjaannya dalam rangka 

pekerjaan yang lebih luas (big picture), bertanggung jawab atas output kerja 

pribadi, tanggung jawab bersama atas kinerja unit dan organisasi serta 

keadilan dalam distribusi balas jasa berdasarkan kinerja individual dan kinerja 

kolektif.          

4. Kesenjangan-kesenjangan komunikasi 

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa komunikasi merupakan faktor yang sangat 

esensial dalam kontak dengan pelanggan. Bila terjadi gap atau kesenjangan 

dalam komunikasi, maka akan timbul penilaian atau persepsi negatif  terhadap  

kualitas jasa. Ada beberapa jenis kesenjangan komunikasi yang biasa terjadi, 

yaitu : 

a. Perusahaan memberikan janji  yang berlebihan, sehingga tidak dapat 

memenuhinya 

b. Perusahaan tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada para 

pelanggan, misalnya yang berkaitan dengan perubahan prosedur/aturan, 

perubahan susunan barang di rak pajangan supermarket, dan lain-lain. 

c. Pesan komunikasi perusahaan tidak dipahami pelanggan. 

d. Perusahaan tidak memperhatikan atau segera menanggapi keluhan/saran 

pelanggan.  

5. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama 

Pelanggan adalah manusia yang bersifat unik, karena mereka memiliki 

perasaan dan emosi. Dalam hal interaksi dengan pemberi jasa, tidak semua 

pelanggan bersedia menerima pelayanan/jasa yang seragam (standaridized 

service). Sering terjadi ada pelanggan yang menginginkan atau bahkan 

menuntut jasa yang bersifat personal dan berbeda dengan pelanggan lain. Hal 
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ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan agar dapat memahami 

kebutuhan-kebutuhan khusus pelanggan individual dan memahami perasaan 

pelanggan sehubungan dengan pelayanan perusahaan kepada mereka.   

6. Perluasan atau pengembangan jasa secara berlebihan 

Di satu sisi, memperkenalkan jasa baru atau memperkaya jasa lama dapat 

meningkatkan peluang pemasaran dan menghindari terjadinya pelayanan yang 

buruk. Akan tetapi bila terlampau banyak menawarkan jasa baru dan 

tambahan terhadap jasa yang sudah ada, maka hasil yang diperoleh tidaklah 

selalu optimal, bahkan tidak tertutup kemungkinan timbul masalah-masalah 

seputar standar kualitas jasa.   

7. Visi bisnis jangka pendek 

Visi bisnis jangka pendek (seperti orientasi pada pencapaian target penjualan 

dan laba tahunan, penghematan biaya, peningkatan produktivitas tahunan, dan 

lain-lain) bisa merusak kualitas jasa yang sedang dibentuk untuk jangka 

panjang. Sebagai contoh kebijakan suatu bank untuk menekan biaya dengan 

mengurangi jumlah kasir (teller) menyebabkan semakin panjangnya antrian di 

bank tersebut. 

 

 

2.1.3.3   Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan 

Tjiptono (2006:95) menyatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

tidaklah semudah membalikan telapak tangan atau menekan saklar lampu. Banyak 

faktor yang perlu dipertimbangkan. Upaya tersebut berdampak luas, yaitu 

terhadap budaya organisasi secara keseluruhan. Di antara berbagai faktor yang 

perlu mendapatkan perhatian adalah mengidentifikasikan determinan utama 

kualitas jasa, mengelola harapan pelanggan, mengelola bukti (evidence) kualitas 

jasa, mendidik konsumen tentang jasa, mengembangkan budaya kualitas, 

menciptakan automating quality, menindaklanjuti jasa dan mengembangkan 

sistem informasi kualitas jasa. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Mengidentifikasi Determinan Utama Kualitas Jasa 

Setiap perusahaan jasa perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik 

kepada pelanggannya. Untuk itu dibutuhkan identifikasi determinan utama 

kualitas jasa dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu langkah pertama 

yang dilakukan adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan 

jasa yang paling penting bagi pasar sasaran. Langkah berikutnya adalah 

memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap perusahan 

dan pesaing berdasarkan determinan-determinan tersebut. Dengan demikian 

dapat diketahui posisi relatif perusahaan di mata pelanggan dibandingkan para 

pesaing, sehingga perusahaan dapat memfokuskan upaya peningkatan 

kualitasnya pada determinan-determinan tersebut. Namun perusahan perlu 

memantau setiap determinan sepanjang waktu, karena sangat mungkin 

prioritas pasar mengalami perubahan. 

2. Mengelola Harapan Pelanggan 

Tidak jarang suatu perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan 

komunikasinya kepada pelanggan dengan maksud agar mereka terpikat. Hal 

seperti ini dapat menjadi bumerang bagi perusahaan. Semakin banyak janji 

yang diberikan, maka semakin besar pula harapan pelanggan (bahkan bisa 

menjurus menjadi tidak realistis) yang pada gilirannya akan menambah 

peluang tidak dapat terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. Untuk 

itu ada satu hal yang dapat dijadikan pedoman, yaitu “Jangan janjikan apa 

yang tidak bisa diberikan, tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan”.     

3. Mengelola Bukti (Evidence) Kualitas Jasa 

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah jasa diberikan. Oleh karena jasa merupakan 

kinerja dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang, maka 

pelanggan cenderung memperhatikan fakta-fakta tangibles yang berkaitan 

dengan jasa sebagai bukti kualitas. Dari sudut pandang perusahaan jasa, bukti 

kualitas meliputi segala sesuatu yang dipandang konsumen sebagai indikator 

‘seperti apa jasa yang diberikan’ (pre-service expectation) dan ‘seperti apa 

jasa yang telah diterima’ (post-service evaluation). Bukti-bukti kualitas jasa 
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bisa berupa fasilitas fisik jasa (seperti gedung, kendaraan dan lain 

sebagainya), penampilan pemberi jasa, perlengkapan dan peralatan yang 

digunakan untuk memberikan jasa, laporan keuangan dan logo perusahaan. 

Selain itu berbagai faktor seperti musik, warna, aroma, temperatur, lokasi 

gedung, tata letak jasa dan atmosfir (situasi dan kondisi) dapat pula 

menciptakan persepsi tertentu terhadap perusahaan jasa misalnya keramahan, 

ketenangan, kecermatan, wibawa, asionalitas maupun fleksibilitas.  

4. Mendidik Konsumen tentang Jasa 

Membantu pelanggan dalam memahami suatu jasa merupakan upaya yang 

sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. Pelanggan yang 

lebih terdidik akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh 

karenanya kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. Upaya mendidik 

konsumen dapat dilakukan dalam bentuk : 

a. Perusahaan mendidik pelanggannya untuk melakukan sendiri 

jasa/pelayanan tertentu, misalnya mengisi blanko/formulir pendaftaran, 

mengangkut barang belanjaan sendiri, dan lain-lain. 

b. Perusahaan membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan suatu 

jasa, yaitu sebisa mungkin menghindari periode puncak/sibuk dan 

memanfaatkan periode biasa (bukan puncak).     

c. Perusahaan mendidik pelanggannya mengenai cara menggunakan jasa 

d. Perusahaan dapat pula meningkatkan persepsi terhadap kualitas dengan 

cara menjelaskan kepada pelanggan alasan-alasan yang mendasari suatu 

kebijaksanaan yang bisa mengecewakan mereka. 

5. Mengembangkan Budaya Kualitas 

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas 

secara terus-menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, 

norma, nilai, tradisi, prosedur dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar 

dapat tercipta budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh 

pada seluruh anggota organisasi. Ada beberapa faktor yang dapat 
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memperlancar dan sekaligus dapat pula menghambat pengembangan jasa 

yang berkualitas, yaitu : 

a. Manusia, misalnya deskripsi kerja, seleksi, pelatihan, imbalan/gaji, jalur 

karir. 

b. Organisasi/struktur, meliputi integrasi/koordinasi fungsi-fungsi dan 

struktur pelaporan. 

c. Pengukuran, yaitu evaluasi kinerja dan pemantauan keluhan dan kepuasan 

pelanggan. 

d. Pendukung sistem, yakni faktor teknis, komputer, database. 

e. Pelayanan, meliputi nilai tambah, rentang dan kualitas, standar kinerja, 

pemuasan kebutuhan dan harapan. 

f. Program, meliputi pengelolaan keluhan, alat-alat penjualan/promosi, alat-

alat manajemen. 

g. Komunikasi internal, terdiri atas prosedur dan kebijaksanaan, umpan balik 

dalam organisasi. 

h. Komunikasi eksternal, yakni pendidikan pelanggan (customer education), 

penciptaan harapan, citra (image) perusahaan. 

6. Menciptakan Automating Quality 

Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang 

disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Meskipun 

demikian, sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi, perusahaan 

perlu melakukan penelitian secara seksama untuk menentukan bagian yang 

membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan otomatisasi. 

Perlu dihindari adanya otomatisasi yang mencakup keseluruhan jasa. 

7. Menindaklanjuti Jasa 

Menindaklanjuti jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang 

perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi 

sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan 

persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. Perusahaan dapat pula 

memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk berkomunikasi, baik 

menyangkut kebutuhan maupun keluhan mereka. 
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8. Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Jasa 

Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan 

berbagai macam pendekatan riset secara sistematis untuk mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan 

keputusan. Informasi yang dibutuhkan mencakup segala aspek, yaitu data saat 

ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta 

informasi mengenai perusahaan dan pelanggan. Pengembangan suatu sistem 

informasi kualitas jasa tidak hanya terbatas pada perusahaan besar. 

Mendengarkan suara pelanggan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan 

perusahaan apapun, tanpa terkecuali perusahaan kecil. Untuk memahami 

suara pelanggan tersebut diperlukan riset mengenai harapan dan persepsi, baik 

pelanggan maupun non pelanggan. Melalui riset ini akan diperoleh informasi 

tentang kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dari sudut pandang 

pelanggan yang memanfaatkan atau menggunakan jasa. Secara umum sistem 

informasi kualitas jasa dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya : 

a. Memungkinkan pihak manajemen untuk memasukan suara pelanggan 

dalam pengambilan keputusan. 

b. Dapat mengetahui prioritas jasa pelanggan. 

c. Memperlancar proses identifikasi prioritas penyempurnaan jasa dan 

menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. 

d. Memungkinkan dipantaunya kinerja jasa perusahaan dan pesaing setiap 

waktu. 

e. Memberikan gambaran mengenai dampak inisiatif dan investasi kualitas 

jasa. 

f. Memberikan performance-based data untuk keperluan penilaian. 

 

2.1.4    Kepuasan Nasabah 

Menurut Tjiptono (2006:71) menyatakan  bahwa kepuasan pelanggan 

adalah inti dari pencapaian profitabilitas jangka panjang. Kepuasan adalah 

merupakan perbedaan antara harapan dan unjuk kerja (yang senyatanya diterima). 



 

 

45 
 

Apabila harapan tinggi, sementara unjuk kerja rendah, kepuasan tidak akan 

tercapai. Teori kepuasan pelanggan selalu didasarkan pada upaya peniadaan atau 

paling kurang menyempitkan gap antara harapan dan kinerja. Harapan dibentuk 

komunikasi getok tular, kebutuhan personal dan pengalaman masa lalu. 

Kepuasan pelanggan menurut Kotler dan Keller (2009:36) “Satisfaction is 

a person’s feelings of pleasure or disappointment resulting from company a 

product’s perceived performance (or Outcame) in relation to his or her 

expectations.”  Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, hasil dari 

membandingkan antara apa yang di harapkan dengan apa yang dirasakan dari 

suatu produk akan menghasilkan rasa puas atau kecewa pelanggan.  

Pendapat bahwa kepuasan pelanggan merupakan perbandingan antara apa 

yang diharapkan dan apa yang diperoleh juga dikemukakan oleh Soderlund (2003: 

137) juga “A mental state which results from the customer's comparison of 

(expectation prior to a purchase performance perceptions after a purchase).” 

Definisi tersebut menjelaskan juga bahwa kepuasan pelanggan merupakan 

perbandingan antara apa yang diharapkan dari sebuah produk setelah dia 

membeli atau mengkonsumsinya.  

Kepuasan sebagai suatu perbandingan antara harapan dan apa yang 

dirasakan juga dikemukakan oleh Fecikova (2004:57) yang menjelakan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah “a feeling which results from a process of evaluating 

what was received agains that expected, the purchase decision itself and/or the 

fulfillment of need/want.” Pendapat tersebut menerangkan bahwa kepuasan 

merupakan perasaan yang dihasilkan dari mengevaluasi apa yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya, yang berkaitan dengan keinginan dan 

kebutuhan dari pelanggan tersebut pada sebuah produk atau layanan. 

Lebih lanjut Shankar et.al (2003:154) menjelaskan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan “The perception of pleasurable fulfillment of a service, 

and loyalty as deep commitment to the service provider.” Pengertian tersebut 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan lebih mengarah pada sikap dan 

perilaku loyal, atau ditunjukkan oleh komitmen yang tinggi terhadap 

perusahaan.  
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Berdasarkan pendapat para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang dimiliki seseorang 

berdasarkan perbandingan antara kenyataan yang diperoleh dengan harapan yang 

diinginkan oleh pelanggan. Jika barang dan jasa yang dibeli cocok dengan apa 

yang diharapkan oleh pelanggan, maka akan terdapat kepuasan atau sebaliknya. 

Bila kenikmatan yang diperoleh pelanggan melebihi harapannya, maka pelanggan 

akan betul-betul merasa puas dan sudah pasti mereka akan terus mengadakan 

pembelian ulang serta mengajak teman-teman sehingga itu dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan.  

Ada kesamaan di antara beberapa definisi di atas, yaitu menyangkut 

komponen kepuasan pelanggan (harapan dan kinerja/hasil yang dirasakan). 

Umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan 

tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu 

produk (barang dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi 

pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. 

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan dalam gambar 2.8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

Tujuan Perusahaan 

Nilai Produk atau Jasa 

Bagi Pelanggan 

Produk atau Jasa 

Harapan Pelanggan 

Terhadap produk/Jasa 

Kebutuhan dan 

Keinginan Pelanggan 

Tingkat Kepuasan 

Pelanggan 
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Ada beberapa metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk 

mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya (juga pelanggan perusahaan 

pesaing). Kotler dan Keller dalam Benyamin Molan (2006:201) mengemukakan 4 

metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu : 

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) 

perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa 

digunakan meliputi kotak saran yang diletakan di tempat-tempat strategis 

(yang mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), menyediakan kartu 

komentar (yang bisa diisi langsung ataupun yang bisa dikirimkan via pos 

kepada perusahaan), meyediakan saluran telepon khusus (customer hot lines), 

dan lain-lain. Informasi yang diperoleh melalui metode ini dapat memberikan 

ide-ide baru dan masukan yang berharga kepada perusahaan, sehingga 

memungkinkannya untuk memberikan respon secara cepat dan tanggap 

terhadap setiap masalah yang timbul. Meskipun demikian karena metode ini 

cenderung bersifat pasif, maka sulit mendapatkan gambaran lengkap 

mengenai kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Tidak semua pelanggan 

yang tidak puas lantas akan menyampaikan keluhannya. Bisa saja mereka 

langsung beralih kepada provider lain dan tidak akan membeli lagi jasa 

perusahaan. Upaya mendapatkan saran (terutama saran yang 

berkualitas/bagus) dari pelanggan juga sulit diwujudkan dengan metode ini. 

Terlebih lagi bila perusahaan tidak memberikan imbal balik yang memadai 

kepada mereka yang telah bersusah payah ‘berpikir’ (menyumbangkan ide) 

kepada perusahaan. 

2. Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan 

dengan menggunakan metode survei, baik melalui pos, telepon, maupun 

wawancara pribadi (McNeal dan Lamb dalam Peterson dan Wilson, 1992). 

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda (signal) 
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positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. 

Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, di antaranya : 

a. Directly reported satisfaction 

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan seperti 

“ungkapan seberapa puas saudara terhadap pelayanan PT.X pada skala 

berikut : sangat puas, puas, netral, tidak puas dan sangat tidak puas”. 

b.    Derived dissatisfaction 

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni besarnya 

harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang 

mereka rasakan. 

c.   Problem analysis 

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan dua 

hal pokok. Pertama, masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan 

dengan penawaran dari perusahaan. Kedua, saran-saran untuk melakukan 

perbaikan. 

d. Importance- performance analysis 

Cara ini diungkapkan oleh Martilla dan James dalam artikel mereka yang 

dimuat di journal of marketing bulan Januari 1977 yang berjudul 

“Importance-Performance-Analysis”. Dalam teknik ini, responden 

diminta untuk meranking berbagai elemen (atribut) dari penawaran 

berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen tersebut. Selain itu 

responden diminta merangking seberapa baik kinerja perusahaan dalam 

masing-masing elemen/atribut tersebut.   

3. Ghost shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost 

shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli potensial 

produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan 

temuan-temuanya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan 

dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-

produk tersebut. Selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati atau 
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menilai cara perusahaan dan pesaingnya menjawab pertanyaan pelanggan 

dan menangani setiap keluhan. Ada baiknya para manajer perusahaan terjun 

langsung menjadi ghost shopper untuk mengetahui langsung bagaimana 

karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para pelanggannya. Tentunya 

karyawan tidak boleh tahu kalau atasannya baru melakukan penilaian 

(misalnya dengan cara menelepon perusahaannya sendiri dan mengajukan 

berbagai keluhan atau pertanyaan), karena bila ini terjadi, perilaku mereka 

akan sangat ‘manis’ dan penilaian akan menjadi bias. 

4. Lost customer analysis 

Metode ini sedikit unik. Perusahaan berusaha menghubungi para 

pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok. 

Yang diharapkan adalah akan diperolehnya informasi penyebab terjadinya 

hal tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk 

mengambil kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan.  

 

 

2.1.4.1  Harapan dan Kepuasan Pelanggan 

Harapan pelanggan dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor, di 

antaranya pengalaman berbelanja di masa lampau, opini teman dan kerabat, serta 

informasi dan janji-janji perusahaan dan para pesaing (Kotler dan Keller, 

2006:104). Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan harapan seseorang biasa-

biasa saja atau sangat kompleks. 

Ada beberapa penyebab utama tidak terpenuhinya harapan pelanggan. 

Diantara beberapa faktor penyebab tersebut ada yang bisa dikendalikan oleh 

penyedia jasa. Dengan demikian penyedia jasa bertanggung jawab untuk 

meminimumkan miskomunikasi dan misinterpretasi yang mungkin terjadi dan 

menghindarinya dengan cara merancang jasa yang mudah dengan jelas. Dalam hal 

ini penyedia jasa harus mengambil inisiatif agar ia dapat memahami dengan jelas 

instruksi dari klien dan klien mengerti benar apa yang akan diberikan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut ini. 
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Gambar 2.9 

Penyebab Utama Tidak Terpenuhinya Harapan Pelanggan 
Sumber :   Mudie, Peter and Angela Cottam dalam Tjiptono (2006:201) 

 

 

2.1.4.2   Strategi Kepuasan pelanggan 

Upaya mewujudkan kepuasan pelanggan total bukanlah hal yang mudah. 

Bahkan Mudie dan Cottam dalam Tjiptono (2006:205) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan total tidak mungkin tercapai, sekalipun hanya untuk 

sementara waktu. Namun upaya perbaikan atau penyempurnaan kepuasan dapat 

dilakukan dengan berbagai strategi. Pada prinsipnya kepuasan pelanggan akan 

menyebabkan para pesaing harus bekerja keras dan memerlukan biaya tinggi 

dalam usahanya merebut pelanggan suatu perusahaan. Satu hal yang perlu 

diperhatikan di sini adalah bahwa kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka 

panjang yang membutuhkan komitmen, baik menyangkut dana maupun sumber 

daya manusia. Ada beberapa strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan, diantaranya  dikemukakan oleh Tjiptono 

(2006:207) sebagai berikut :       

1. Relationship Marketing 

Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, 
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dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus-

menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan (repeat business). 

Salah satu faktor  yang dibutuhkan untuk mengembangkan relationship 

marketing adalah dibentuknya customer database, yaitu daftar nama 

pelanggan yang perlu dibina hubungan jangka panjang. Data base itu tidak 

sekedar berisi nama pelanggan, tetapi juga  mencakup hal-hal penting 

lainnya, misalnya frekuensi dan jumlah pembelian, preferensi, dan lain 

sebagainya. Dengan tersedianya informasi seperti itu, maka diharapkan 

perusahaan dapat memuaskan para pelanggannya secara lebih baik, yang pada 

gilirannya dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan sehingga terjadi 

pembelian ulang. Selain itu perusahaan dapat merancang jasa khusus yang 

disesuaikan kebutuhan dan keinginan pelanggan tertentu. Agar dapat 

memberikan hasil yang lebih efektif, hubungan yang baik tidak hanya perlu 

dibina dengan pelanggan akhir, tetapi juga dengan pihak lain, seperti 

pemasok, bahkan dengan pesaing. 

Frequency marketing merupakan salah satu variasi dari relationship 

marketing, yang pada dasarnya merupakan usaha untuk mengidentifikasi, 

memelihara dan meningkatkan hasil dari pelanggan terbaik (best customer), 

melalui hubungan jangka panjang yang interaktif dan bernilai tambah (Kotler, 

2006). Konsep strategi ini didasarkan pada prinsip Pareto, yaitu “20% of a 

company’s customers might account for 80% of its business”. Contoh 

penerapan strategi ini adalah memberikan potongan harga khusus dan 

jaminan reservasi bagi pelanggan yang menggunakan jasa penerbangan 

dengan frekuensi tertentu, jaminan ada kamar kamar kosong di hotel tertentu 

bagi pelanggan yang sering menginap, dan berbagai bentuk lainnya. 

2. Strategi Superior Customer Service 

Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menawarkan pelayanan 

yang lebih unggul daripada para pesaingnya. Untuk mewujudkannya 

dibutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, dan usaha 

yang gigih. Meskipun demikian, melalui pelayanan yang lebih unggul, 

perusahaan yang bersangkutan dapat membebankan harga yang lebih tinggi 
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pada jasanya. Akan ada kelompok konsumen yang tidak berkeberatan dengan 

harga mahal tersebut. Selain itu perusahaan dengan pelayanan superior akan 

meraih laba dan tingkat pertumbuhan yang besar daripada pesaingnya yang 

memberikan pelayanan inferior. Contoh penerapan strategi ini adalah 

distributor komputer memberikan pelayanan konsultasi gratis seputar 

permasalahan komputer, lembaga pendidikan kursus tertulis memberikan 

kesempatan kepada setiap calon peserta untuk ‘mencoba’ modulnya selama 

jangka waktu tertentu, dan lain-lain. 

3. Strategi Unconditional Guarantess/Extraordinary Guarantess 

Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan jasa dapat 

mengembangkan augmented service terhadap core service, misalnya dengan 

merancang garansi tertentu atau dengan memberikan pelayanan purnajual 

yang baik. Pelayanan purnajual ini harus pula menyediakan media yang 

efisien dan efektif untuk menangani keluhan. Meskipun hanya membiarkan 

konsumen melepaskan emosinya, itu sudah cukup baik, minimal persepsi 

terhadap kepuasan dan kewajaran akan meningkat jika perusahaan mengakui 

kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf, serta memberikan 

semacam ganti rugi yang berharga bagi konsumen. 

Strategi unconditional guarantees berintikan komitmen untuk memberikan 

kepusan kepada pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber 

dinamisme penyempurnaan kualitas jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu 

juga akan meningkatkan motivasi para karyawan untuk mencapai tingkat 

kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya. 

Garansi atau jaminan istimewa/mutlak ini dirancang untuk meringankan 

kerugian pelanggan, dalam hal ini pelanggan tidak puas dengan suatu produk 

atau jasa yang telah dibayarnya. Garansi ini menjanjikan kualitas prima dan 

kepuasan pelanggan. Fungsi utama garansi adalah untuk mengurangi resiko 

kerugian pelanggan sebelum dan sesudah pembelian jasa, sekaligus memaksa 

perusahaan bersangkutan untuk memberikan yang terbaik dan meraih 

loyalitas pelanggan. Fungsi lainnya adalah sebagai alat positioning untuk 

membedakan perusahaan dengan pesaingnya. 
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4. Strategi Penanganan Keluhan Yang Efektif 

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah 

seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas (atau 

bahkan pelanggan ‘abadi’). Manfaat lainnya adalah (Mudie dan Cottam, 

2006:205) menyatakan sebagai berikut : 

a. Penyedia jasa memperoleh kesempatan lagi untuk memperbaiki 

hubungannya dengan pelanggan yang kecewa. 

b. Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negatif 

c. Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam 

pelayanannya saat ini. 

d. Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya. 

e. Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas lebih baik. 

Menurut Schnaars (2002:93) ada empat aspek penting dalam penanganan 

keluhan pelanggan, yaitu : 

1. Empati terhadap pelanggan yang marah 

Dalam menghadapi pelanggan yang marah atau emosi, perusahaan perlu 

bersikap empati, karena bila tidak maka situasi akan bertambah runyam. 

Untuk itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan mereka dan 

berusaha memahami situasi yang dirasakan olah pelanggan tersebut. Dengan 

demikian permasalahan yang dihadapi dapat menjadi jelas sehingga 

pemecahan yang optimal dapat diupayakan bersama. 

2. Kecepatan dalam penanganan keluhan 

Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan keluhan. 

Apabila keluhan pelanggan tidak segera ditanggapi, maka rasa tidak puas 

terhadap perusahaan akan menjadi permanen dan tidak dapat diubah lagi. 

Sedangkan apabila keluhan dapat ditangani dengan cepat, maka ada 

kemungkinan pelanggan tersebut menjadi puas. Apabila pelanggan puas 

dengan cara penanganan keluhannya, maka besar kemungkinannya ia akan 

menjadi pelanggan perusahaan kembali.  

3. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkkan permasalahan/keluhan 
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Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal biaya dan 

kinerja jangka panjang. Hasil yang diharapkan tentunya adalah situasi ‘win-

win’ (realitas, fair, dan proposional), di mana pelanggan dan perusahaan jasa 

sama-sama diuntungkan. 

4. Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan 

Hal ini sangat penting bagi pelanggan untuk menyampaikan komentar, saran, 

kritik, pertanyaan dan keluhannya. Di sini sangat dibutuhkan adanya metode 

yang mudah dan relatif tidak mahal, di mana pelanggan dapat menyampaikan 

keluh kesahnya. Bila perlu dan memungkinkan, suatu perusahaan 

menyediakan jalur atau saluran telepon khusus (hot line service) untuk 

menampung keluhan pelanggan atau memanfaatkan E-mail di jaringan 

internet (dengan membuka site atau homepage di World Wide Web).    

 

 

2.1.5 Loyalitas Nasabah 

Memiliki pelanggan yang loyal adalah tujuan akhir dari semua perusahaan. 

Tetapi kebanyakan dari perusahaan tidak mengetahui bahwa loyalitas konsumen 

dapat dibentuk melalui beberapa tahapan, mulai dari mencari calon konsumen 

potensial sampai dengan advocate customers dan partners yang akan membawa 

keuntungan bagi perusahaan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai hal-hal apa 

saja yang perlu dilakukan untuk membentuk loyalitas, perlu diketahui definisi dari 

loyalitas di bawah ini.  

Menurut Griffin (2002:4) loyalitas didefinisikan sebagai kecenderungan 

konsumen berperilaku untuk melakukan pembelian secara tetap (rutin), didasarkan 

pada unit pengambilan keputusan. Sementara itu  menurut Shet yang dikutip oleh  

Tjiptono (2006:110) memberi definisi loyalitas sebagai berikut: “Loyalitas 

pelanggan (Customer loyalty) adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, 

toko, atau pemasok, yang tercermin dari sikap (attitude) yang sangat positif dan 

wujud perilaku (behaviour)  pembelian ulang yang dilakukan oleh pelanggan 

tersebut secara konsisten.” 
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Sebagaimana pengertian loyalitas pelanggan yang telah dijelaskan di atas, 

terdapat dua komponen penting yang melatarbelakangi loyalitas pelanggan, yaitu 

loyalitas sebagai suatu perilaku (behaviour) dan loyalitas sebagai suatu sikap 

(attitude) dari pelanggan tersebut.  

Kombinasi dari kedua komponen tersebut itu menghasilkan empat 

kemungkinan loyalitas : no loyalty, latent loyalty, spurious loyalty dan loyalty 

(Dick dan Basu  dikutip oleh  Tjiptono (2006:110). Empat kemungkinan loyalitas 

pelanggan itu dapat terlihat pada gambar 2.10 berikut ini : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 

Tipe-tipe Loyalitas Pelanggan 

Sumber : Tjiptono (2006:110) 

 

1. Loyalty 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan pemasar, dimana 

konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen (penyedia jasa) dan 

disertai pola pembelian ulang yang konsisten. 

2. Spurious Loyalty 

Terjadi bila sikap lemah disertai pola pembelian ulang yang kuat situasi 

semacam ini ditandai dengan pengaruh faktor non sikap terhadap perilaku, 

misalnya norma subjektif dan faktor situasional. Situasi ini dapat dikatakan 

pula inertia, dimana konsumen sulit membedakan berbagai merek dalam 

kategori produk dengan keterlibatan rendah, sehingga pembelian ulang 

dilakukan atas dasar pertimbangan situasional, seperti familliarly dikarenakan 

penempatan produk yang strategis pada rak pajangan, lokasi outlet pusat 

perbelanjaan atau persimpangan jalan yang ramai. 
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3. Latent Loyalty 

Dapat terjadi apabila sikap yang kuat disertai pola pembelian ulang yang 

lemah. Situasi ini disebabkan pengaruh faktor-faktor non sikap yang sama 

kuat atau bahkan cenderung lebih kuat dari pada faktor  sikap dalam 

menentukan pembelian ulang. 

4. No Loyalty 

Bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, maka 

loyalitas tidak akan terbentuk. Dua kemungkinan penyebabnya adalah: 

a. Sikap yang lemah (mendekati netral) dapat terjadi apabila suatu produk 

atau jasa baru diperkenalkan tapi keunggulan produknya tidak dapat 

dikomunikasikan pemasar. 

b. Berkaitan dengan dinamika pasar, dimana merek-merek yang berkompetisi 

dipersepsikan serupa atau sama. 

Selanjutnya Griffin dalam Dwi Kartini Yahya (2002:13), mengemukakan 

bahwa dengan memiliki konsumen yang loyal berarti perusahaan akan 

memperoleh keuntungan, antara lain : 

1. Menghemat biaya pemasaran, karena untuk menarik konsumen baru akan 

lebih mahal. 

2. Mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi, kontrak dan pemrosesan 

pesanan. 

3. Mengurangi biaya turn over konsumen, karena jumlah konsumen yang 

meninggalkan perusahaan jumlahnya relatif sedikit. 

4. Meningkatkan penjualan silang (cross selling), dimana konsumen yang loyal 

akan mencoba dan menggunakan produk lain yang ditawarkan perusahaan 

sehingga memperbesar pangsa pasar perusahaan. 

5. Konsumen yang merasa puas akan menginformasikan tentang produk 

perusahaan secara positif kepada orang lain (word of mouth). 

6. Mengurangi biaya kegagalan, dalam arti biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan konsumen baru tidak menghasilkan apa-apa atau calon 

konsumen yang dituju gagal didapatkan. 
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Memiliki konsumen yang loyal berarti perusahaan telah melakukan 

investasi yang sesuai untuk meningkatkan laba perusahaan, karena akan 

memperbesar pendapatan yang diperoleh dan menurunkan biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan. 

2.1.5.1.  Karakteristik Loyalitas Nasabah 

Konsumen yang loyal merupakan aset tak ternilai bagi perusahaan, karena 

menjadi bagian dan sebagai mitra kerja perusahaan. Menurut Griffin (2002:13) 

karakteristik konsumen yang loyal dapat ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai 

berikut :   

1. Melakukan pembelian secara teratur (repeat purchase) 

2. Membeli diluar lini produk/jasa (purchase across product lines). 

3. Mengajak orang lain (referrals). 

4. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik pesaing (tidak mudah terpengaruh 

oleh daya tarik produk sejenis dari pesaing) (retention). 

 

Sementara itu berdasarkan artikel yang diambil dari internet 

(http://www.marketing-metrics.com/)  berjudul Customer Loyalty : The 

Competitive Edge Beyond Satisfaction yang ditulis oleh Douglas R. Pruden, Ravi 

Sankar, dan Terry  G. Vavra (2006:302), bahwa loyalitas pelanggan biasanya 

ditandai dengan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pelanggan cenderung akan menggunakan jasa tersebut lebih sering dan lebih 

banyak lagi (repeat buying). 

2. Pelanggan akan menyampaikan kepuasannya kepada orang lain atas jasa yang 

diterimanya (positive word of mouth). 

3. Pelanggan akan setia kepada produk atau jasa tersebut dan akan menolak 

produk atau jasa sejenis yang ditawarkan oleh provider lain (kompetitor). 

 

 

 

 

http://www.marketing/


 

 

58 
 

2.1.5.2.  Peningkatan Loyalitas Nasabah 

Perusahaan harus memahami bahwa untuk membentuk loyalitas konsumen 

harus melalui beberapa tahapan. Proses ini berlangsung lama, dengan penekanan 

dan perhatian yang berbeda untuk masing-masing tahap, karena setiap tahap 

mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan memperhatikan masing-masing 

tahap dan memenuhi kebutuhan dalam setiap tahap tersebut, perusahaan memiliki 

peluang yang besar untuk membentuk calon pembeli menjadi pelanggan loyal dan 

klien perusahaan.  

Pembentukan loyalitas pelanggan terjadi tidak secara otomatis, namun 

melalui proses tahap demi tahap yang memerlukan waktu tidak sedikit. Lamanya 

waktu yang diperlukan untuk membentuk konsumen yang loyal sangat bergantung 

pada bagaimana perusahaan memahami konsumennya. 

Perusahaan yang sukses menciptakan konsumen yang loyal adalah 

perusahaan yang dapat memahami konsumennya, antara lain : 

1) Perusahaan mengetahui tentang keinginan dan kebutuhan konsumen. 

2) Perusahaan harus menganggap bahwa konsumen sebagai aset perusahaan. 

3) Perusahaan memberi kesan baik kepada konsumen yang datang pertama kali. 

4) Arti konsumen bagi perusahaan adalah : 

(1) Konsumen merupakan orang yang paling penting dalam setiap bisnis. 

(2) Konsumen tidak tergantung pada perusahaan, sebaliknya perusahaan 

tergantung pada konsumen. 

(3) Konsumen merupakan usulan dari pekerjaan perusahaan. 

(4) Konsumen menciptakan persahabatan, perusahaan harus memperlakukan 

konsumen sebagai sahabat, jangan membiarkan konsumen menunggu. 

(5) Konsumen merupakan bagian yang penting dari bisnis perusahaan, bukan 

sebagai orang luar. 

(6) Konsumen adalah manusia yang memiliki perasaan, selayaknya 

diperlakukan secara baik/respek. 

Griffin (2002:35) mengemukakan pengembangan loyalitas konsumen 

terdiri atas 7 (tujuh) tahapan sebagai berikut : 
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1) Suspect ( Calon konsumen)  

Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang/jasa perusahaan. 

Kumpulan orang tersebut disebut suspect karena diyakini bahwa mereka akan 

membeli tetapi belum tahu apapun mengenai perusahaan dan barang/jasa yang 

ditawarkan. 

2) Prospect (Calon konsumen yang memiliki kecenderungan membeli/potensial) 

       Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan barang atau jasa tertentu, 

dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Para prospect ini, meskipun 

mereka belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan barang/jasa yang ditawarkan, karena seseorang telah 

merekomendasikan barang/jasa tersebut kepadanya.  

3) Disqualified Prospect (Calon konsumen yang ditolak) 

       Yaitu prospect yang telah mengetahui keberadaan barang/jasa tertentu, atau 

tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau jasa. 

4) First Time Customer (Konsumen yang pertama kali) 

      Yaitu konsumen yang membeli untuk pertama kalinya. Mereka ini masih 

menjadi konsumen baru. 

5) Repeat Customer (Konsumen yang berulang kali) 

      Merupakan kelompok konsumen yang telah melakukan pembelian barang/jasa 

perusahaan sebanyak dua kali atau lebih. Mereka adalah orang yang 

melakukan pembelian atas barang yang sama sebanyak dua kali atau membeli 

dua macam barang yang sama. 

6) Clients  

      Clients membeli semua jenis barang/jasa yang ditawarkan, yang mereka 

butuhkan. Mereka membeli secara teratur. Hubungan dengan jenis konsumen 

ini sudah kuat dan berlangsung lama, sehingga membuat mereka tidak mudah 

terpengaruh oleh tarikan persaingan produk lain. 

7) Advocates (Konsumen yang menjadi juru bicara perusahaan)  

       Seperti layaknya clients, advocates membeli seluruh barang/jasa yang 

ditawarkan yang ia butuhkan serta melakukan pembelian secara teratur. 

Sebagai tambahan mereka memberitahu teman-teman mereka yang lain agar 
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membeli barang/jasa tersebut, mereka membicarakan tentang barang/jasa 

tersebut dan membawa konsumen untuk perusahaan tersebut.   

Selanjutnya Griffin (2002:36) menyatakan bahwa rangkaian dari ketujuh 

tahapan tersebut merupakan “Profit Generator System” sebagimana terlihat pada 

gambar 2.11 berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 

Profit Generator System 
Sumber  :  Griffin (2002:36) 

 

Berdasarkan gambar tersebut di atas, cara kerja profit generator system 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Perusahaan memasukkan seluruh suspect yang ada ke dalam sistem 

pemasaran, kemudian para suspect disaring sesuai dengan tujuan pemasaran 

menjadi qualified prospect dan disqualified prospect. 

2) Disqualified prospect selanjutnya dikeluarkan dari sistem pemasaran, 

sedangkan qualified prospect dimasukan kedalam proses seleksi berikutnya. 

Semakin cepat menentukan disqualified prospect yang dikeluarkan, semakin 

menguntungkan perusahaan karena dapat menghemat biaya proses.  

3) Terhadap konsumen yang termasuk ke dalam qualified prospect selanjutnya 

diproses dan difokuskan secara bertahap untuk menjadi first time buyer, repeat 

customer, loyal clients dan terakhir sebagai advocates bagi perusahaan yang 

merupakan tujuan dari kegiatan ini. 
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4) Selain proses pengembangan tersebut di atas, perlu mendapat perhatian 

perusahaan adalah konsumen yang tidak aktif atau ex-konsumen (inactive 

customer) yaitu orang-orang yang pernah menjadi first time buyer, repeat 

customer maupun client (tidak terproses menjadi advocates) karena sesuatu 

sebab meninggalkan perusahaan. Hal ini patut diteliti dan dievaluasi oleh 

perusahaan. Lebih-lebih bila jumlahnya relatif banyak sedangkan perusahaan 

telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk proses pengembangan 

tersebut. 

 

2.1.5.3   Memelihara Loyalitas Nasabah 

Untuk memelihara dan mempertahankan loyalitas pelanggan, menurut  

Tjiptono (2006:117) dibutuhkan upaya-upaya yang serius meliputi hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Komitmen dan keterlibatan manajemen puncak. 

Peran dari manajemen puncak adalah menciptakan budaya perusahaan yang 

bertitik pandang pada kepuasan pelanggan, sehingga seluruh jajaran di dalam 

perusahaan dapat secara bersama-sama saling mendukung dan melaksanakan 

tugas di bidangnya masing-masing untuk menciptakan kepuasan pelangggan.  

2. Penetapan patok duga internal. 

Patok duga internal digunakan untuk mengetahui status atau posisi kinerja                   

perusahaan, dan dari alat ini dapat diketahui gap (kesenjangan) yang terjadi, 

sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbaikan kinerja perusahaan. 

Proses ini meliputi pengukuran dan penilaian atas manajemen beserta seluruh 

sumber daya pendukung operasi perusahaan. 

3. Mengidentifikasi customer requirements.     

Hal  ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena hanya dengan 

memahami kebutuhan dan permintaan pelanggan maka perusahaan dapat 

merancang dan menyediakan jasa yang sesuai dengan harapan pelanggan. 

4. Menilai kapabilitas kompetitor 

Untuk memenangkan kompetisi, kapabilitas kompetitor harus diidentifikasi 

dan dinilai secara cermat. Beberapa cara dapat ditempuh untuk menilai 
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kapabilitas kompetitor, misalnya dengan cara studi banding, membuat sistem 

intelejen pemasaran, analisis kinerja pesaing, dan lain-lain.  

5. Mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Kepuasan pelanggan menyangkut ‘apa yang diungkapkan’  oleh pelanggan, 

sedangkan loyalitas pelanggan menyangkut ‘apa yang dilakukan’  oleh 

pelanggan. 

Informasi tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan berasal dari umpan balik 

pelanggan yang dapat dikumpulkan melalui berbagai cara, misalnya melalui 

kotak saran, telepon bebas biaya, survei, wawancara langsung, ghost 

shopping, management visits, lost customer analysis, masukan dari frontliner, 

masukan dari mass media, dan lain-lain. 

6. Menganalisis umpan balik dari pelanggan, mantan pelanggan, non pelanggan, 

atau bahkan pesaing. 

Dengan cara ini perusahaan dapat memahami secara lebih cermat faktor-

faktor yang menunjang kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta faktor negatif 

yang berpotensi menimbulkan customer defection. Berdasarkan pemahaman 

terhadap faktor-faktor tersebut, tindakan antisipatif dan korektif dapat 

dilaksanakan secara tepat, akurat, dan lebih efisien.       

7. Continuous improvement. 

Tidak ada jaminan bahwa loyalitas akan dapat bersifat langgeng dengan 

sendirinya tanpa adanya upaya-upaya yang harus dilakukan secara 

berkesinambungan. Pada prinsipnya, perusahaan harus aktif mencari berbagai 

inovasi baru atau terobosan untuk merespon setiap perubahan yang 

menyangkut pelanggan dan kompetitor. Metode yang dapat digunakan untuk 

mendukung proses ini adalah dengan menerapkan TQMS (Total Quality 

Management System) atau dengan BPR (Business Process Reengineering). 

Selanjutnya Tjiptono (2006:119) menjelaskan bahwa pada hakikatnya, 

loyalitas pelanggan dapat diibaratkan sebagai ‘perkawinan’ antara perusahaan 

dengan pelanggan (terutama pelanggan inti), oleh karena itu maka kontinuitas 

jalinan hubungan akan lebih abadi jika dilandasi dengan sepuluh prinsip pokok 

loyalitas pelanggan sebagai berikut : 
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1. Kemitraan (partnership) yang didasarkan pada etika dan integritas yang utuh. 

2. Nilai tambah (kualitas, biaya, waktu, siklus, teknologi, profitabilitas) dalam 

kemitraan antara perusahaan dan pelanggan. 

3. Saling percaya antara manajer perusahaan dan karyawannya, serta antara 

perusahaan dan pelanggan inti. 

4. Keterbukaan antara perusahaan dan pelanggan dalam hal berbagai informasi 

teknologi, strategi, dan biaya (open kimono policy). 

5. Saling membantu secara aktif dan konkret antara perusahaan dan pelanggan. 

6. Bertindak berdasarkan semua unsur customer enthusiasm, meliputi kualitas, 

keandalan, dependability, maintainability, ketersediaan, ketepatan waktu, 

cooperativeness, kinerja teknis, delight features, keamanan, ekspektasi masa 

depan, pelayanan pra-penjualan dan purna-penjualan, harga, nilai jual 

kembali, dan reputasi. 

7. Berfokus kepada faktor-faktor yang tak terduga (unexpected) yang dapat 

menghasilkan customer delight. 

8. Kedekatan dengan pelanggan internal dan eksternal. 

9. Tetap membina relasi dengan pelanggan pada tahap purnabeli. 

10. Antisipasi kebutuhan dan harapan pelanggan di masa datang. 

 

2.1.7    Penelitian Terdahulu 

 

Untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya melalui variabel-variabel penelitian yang 

digunakan, sehingga dapat memberikan gambaran atau originalitas temuan, maka 

disajikan secara lengkap pada Tabel.2.6 di bawah yang merangkum argumentasi 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dibandingkan dengan metode 

maupun teknik analisis pada setiap variabel maupun dimensi yang digunakan 

sebagai parameter di dalam penelitian ini. 
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Tabel 2.6 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 
Peneliti 

(Tahun) 
Persamaan Perbedaan Hasil 

1 Do Hoteliers need to 

manage image to retain 

loyal customer 

Kandampully 

and Hsin Hui 

Hu (2007) 

Menganalisis 

variabel  yang 

mempengaruhi 

kepuasan dan 

loyalitas pelanggan 

dengan kualitas 

layanan sebagai 

variabel  bebas 

Dalam penelitian 

ini variable citra 

sebagai variabel 

intervening . 

Kualitas layanan 

yang tinggi akan 

membangun citra 

hotel yang baik  dan 

pada akhirnya 

adalah 

meningkatnya 

loyalitas pelanggan 

 

 

2 Customer Loyalty and 

Complex Service: The 

impact of corporate image 

on quality, customer 

satisfaction and loyalty for 

customer with varying 

degrees of service expertise 

Andreassen 

and Lindestad 

(1998) 

Menganalisis 

variabel yang 

mempengaruhi 

loyalitas pelanggan, 

dengan kualitas 

layanan sebagai 

variabel yang 

mempengaruhi 

 

Dalam analisis ini 

citra merupakan 

variabel eksogen, 

dan  

hubungannya 

dengan  loyalitas, 

kepuasan menjadi 

variabel 

antaranya.   

Citra berpengaruh 

terhadap kualitas 

jasa dan loyalitas 

pelanggan 

 

3 Investigating drivers of 

bank loyalty: the complex 

relationship between 

image, service quality and 

satisfaction. 

Bloemer, 

Ruyter and 

Peeters (1998) 

Mengfokuskan pada 

variabel yang 

mempengaruhi 

loyalitas pelanggan, 

yaitu kualitas 

layanan.   

Dalam penelitian 

ini digunakan 

variabel kepuasan 

sebagai salah satu 

variabel yang 

mempengaruhi 

loyalitas.  

 Citra berpengaruh 

terhadap kualitas 

jasa dan loyalitas 

 Kualitas jasa 

berpengaruh 

terhadap  loyalitas 

 

4 Peran kualitas layanan 

terhadap kepuasan, 

kepercayaan, komitmen 

dan loyalitas nasabah 

dalam hubungan kemitraan 

(studi pada Bank Syariah di 

Makasar) 

Zakiah Zahara 

(2007) 

Penelitian ini 

mengkaji pengaruh 

kualitas layanan 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

Dalam penelitian 

ini terdapat 

kepuasan dan 

komitmen 

pelanggan yang 

juga 

mempengaruhi 

loyalitas 

pelanggan   

Kualitas layanan 

yang baik 

berpengaruh pada 

kepercayan serta 

meningkatkan 

loyalitas  pelanggan 

 

Dari Tabel 2.6 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari variabel-

variabel yang diteliti terdapat beberapa penelitian yang variabelnya sama namun 

menggunakan dimensi dan pengukuran indikator yang berbeda dengan penelitian 

ini, yang disesuaikan dengan aplikasi di lapangan. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara penelitian–penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang dituangkan dalam tesis ini. Perbedaan itu 

dapat dilihat dari beberapa aspek berikut : 
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1. Dilihat dari dimensi masing-masing variabel penelitian ini berbeda dengan 

penelitian terdahulu pada hubungan variabel yang sama dengan penelitian, 

demikian pula dengan indikator pengukuran yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 

2. Belum ada penelitian yang mengkaji hubungan secara menyeluruh antara 

kualitas layanan, kepuasan dan loyalitas nasabah. 

2.2.   Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 

haruslah memiliki keunggulan kompetitif, dimana dalam hal ini dapat berupa 

keunggulan dalam penyampaian jasa perbankan kepada para nasabah. Bank BCA 

sebagai salah satu bank swasta nasional sangat memperhatikan kepentingan dan 

kepercayaan nasabahnya, melakukan peningkatan pelayanan jasa perbankan 

khususnya pada pelayanan dengan tujuan untuk menciptakan kepuasan nasabah. 

Kegiatan perbankan dimana usahanya bernafaskan kepercayaan dan 

pelayanan jasa, yang didalam setiap bisnis yang berkaitan dengan jasa dapat 

dijelaskan pendekatan sistem. Sebagai suatu sistem, jasa merupakan kombinasi 

antara service operating system dan service delivery system. Hal ini seiring 

dengan pendapat Lovelock & Wright (2002:60) menyatakan bahwa : ”Whether a 

service is high, medium, or low contact becomes a major factor in dfining the 

total servic system whice includes the service operations system (where input are 

processed an the elements of the service product are created) and service delivery 

system (where final ”assembly” of these element take place and the product is 

delivery to the customer)”. 

Sementara itu karena basis bank memiliki sifat high contact dengan para 

nasabahnya, maka peran dari karyawan terutama pada bagian front office 

memegang peranan yang cukup strategis. Komunikasi antara petugas pelayanan 

dalam menyampaikan jasa kepada para nasabahnya akan menentukan kepuasan 

yang akan diterima oleh nasabah. 
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Interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen merupakan sesuatu yang 

penting, akan tetapi adanya beberapa alasan efisiensi pada sistem operasional 

menjadikan tingkat interaksi tersebut berkurang dan penyampaian jasa secara 

elektronik menciptakan kenyamanan yang lebih besar daripada berhubungan 

langsung dengan nasabah. Hal ini sesuai dengan pendapat Lovelock (2002:62) 

yang menyebutkan bahwa ; “Self service delivery often offers customers greater 

convenience than face to face contect”. 

Kemajuan teknologi dan tuntutan bisnis modern menyebabkan banyak 

bank yang memanfaatkan berbagai fasilitas pendukung yang berteknologi canggih 

seperti ATM, internet maupun phone banking.  Pemanfaatan teknologi tesebut 

menyebabkan kontak langsung antara petugas dan nasabah menjadi berkurang 

atau dengan kata lain menjadi low contact service. Hal ini dijelaskan oleh 

Lovelock (2002:63) yang menyebutkan bahwa : “The visible component of the 

operations systemis shrinking in many industry as electronic technology is used to 

drive service deliver from higher to lower levels of contact”. 

Dalam upaya pemenuhan harapan nasabah, maka dalam bisnis jasa 

perbankan yang bersiat people based service, maka keterlibatan karyawan dalam 

proses transaksi penyampaian jasa yang ditawarkan kepada nasabah sangat 

dirasakan dominan. Peranan yang cukup dominan dari karyawan dalam 

penyampaian jasa menyebabkan bisnis jasa yang besifat high contact artinya 

kontak langsung antara karyawan sebagai pihak yang menyampaikan jasa dengan 

nasabah (customer) cukup tinggi. 

Dari gambaran tersebut di atas, maka peranan karyawan baik yang terlibat 

dalam interaksi dengan nasabah dalam proses penyampaian jasa sangat 

menentukan keberhasilan pemasaran jasa sehingga mampu menciptakan kepuasan 

nasabah dalam memenuhi kebutuhannya.  

Gale (2004:19) menyatakan bahwa dalam menghadapi persaingan dan 

mendapatkan hasil bisnis berupa kemampulabaan, pertumbuhan dan nilai bagi 

pemegang saham, tahap pertama yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah 

dengan memahami tuntutan pelanggan serta melakukan perancangan dan 

pengendalian kualitas yang efektif. Dengan pemahaman terhadap kebutuhan 
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pelanggan yang dipadukan dengan perancangan dan pengendalian kualitas yang 

efektif, akan diperoleh kualitas yang superior pada aspek-aspek yang berarti bagi 

pelanggan. Selanjutnya, kualitas yang superior tersebut akan dirasakan oleh pasar 

apabila dikomunikasikan dengan pasar. Produk atau jasa yang ditawarkan akan 

memiliki nilai jasa yang unggul apabila produk atau jasa tersebut hanya 

memerlukan cost of quality yang rendah untuk memproduksi atau 

menyampaikannya sehingga memiliki overall cost leadership. Pada akhirnya nilai 

jasa yang superior akan memberikan hasil bisnis yang baik.  

Kunci utama dalam memenangkan persaingan adalah memberikan nilai 

kepuasan pada nasabah melalui penyampaian produk dan jasa yang berkualitas 

dan harga yang bersaing. Dengan terciptanya kepuasan nasabah dapat 

memberikan beberapa manfaat yang diantaranya adalah terjalinnya hubungan 

harmonis antara nasabah dan bank, dapat memberikan dasar yang baik bagi 

terciptanya kepuasan dan loyalitas nasabah, serta dapat membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan.  

Menurut Heskett at.al (1997 ; 23) menyatakan terdapat hubungan antara 

kepuasan dengan nilai jasa (customer satisfaction linked to service value), 

semakin sesuai nilai jasa yang  diharapkan konsumen dengan nilai jasa yang 

dirasakan konsumen, maka konsumen semakin puas, sedangkan sesuai atau 

tidaknya nilai jasa dengan harapan konsumen tergantung pada pelaksanaan 

program bauran pemasaran bagi perusahaan jasa yang berorientasi pada 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Tjiptono (2006:89), menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen adalah respon konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian 

(disconfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja 

lainnya) dan kinerja aktual jasa yang dirasakan setelah pemakainnya. Sementara 

itu menurut Kotler dan Keller (2006:38) : “Satisfaction is a feelings of pleasure or 

disappoinment resulting from comparing a product’s perceived performance (or 

outcome) in relation to his or her expectations”. Dari definisi di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan mencakup perbedaan 

antara harapan dan kinerja atau hasil yang dirasakan. 
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Dari pendapat di atas, maka pengertian kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan dari kesannya terhadap 

kinerja suatu produk atau jasa dengan harapan-harapannya. Jika kinerja suatu 

produk atau jasa lebih rendah daripada harapan pelanggan maka pelanggan akan 

merasa tidak puas, jika kinerja produk atau jasa sesuai dengan harapan pelangaan 

maka pelanggan akan puas, dan jika kinerja produk atau jasa melebihi harapan 

pelanggan maka pelanggan akan merasa sangat puas. Selanjutnya Kotler  

menyatakan bahwa pelanggan yang sangat puas atau merasakan tingkat kepuasan 

yang tinggi akan memiliki loyalitas yang tinggi pula kepada produk atau jasa 

tersebut. Hal ini sesuai  dengan pendapat dari Goncalves (1998:132) yang 

menyatakan bahwa : ”One of the challenges for service marketers is to fully 

understand what is it take to make and keep customer happy. Happy customer are 

likely to become loyal customer are the foundation of a business”. Jadi tujuan 

utama dari perusahaan jasa adalah membuat konsumen senang, karena bila 

konsumen senang berarti timbulnya kepuasan dan kepuasan menciptakan 

loyalitas. 

Melalui penanganan pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan 

tuntutan   nasabah  diharapkan akan meningkatkan  kepuasan nasabah. Ini 

memberikan manfaat,  diantaranya  hubungan antara perusahaan dengan nasabah 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi terciptanya pembelian ulang 

yang konsisten dan  terciptanya loyalitas nasabah. Peningkatan loyalitas nasabah  

merupakan upaya yang harus  dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan 

yang akan berimplikasi positif terhadap profitabilitas. Menurut Shet yang dikutip 

oleh Tjiptono (2006:110) “Loyalitas pelanggan (Customer loyalty) adalah 

komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok, yang tercermin 

dari sikap (attitude) yang sangat positif dan wujud perilaku (behaviour)  

pembelian ulang yang dilakukan oleh pelanggan tersebut secara konsisten.” 

Konsumen yang loyal merupakan aset tak ternilai bagi perusahaan, karena 

menjadi bagian dan sebagai mitra kerja perusahaan. Menurut Griffin (2002:31) 

karakteristik konsumen yang loyal dapat ditunjukan dengan ciri-ciri sebagai 

berikut :  melakukan pembelian ulang (repeat purchase), membeli diluar lini 
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produk/jasa (purchase across product lines), mengajak orang lain (referrals), dan 

menunjukan kekebalan dari  daya tarik pesaing (tidak mudah terpengaruh oleh  

daya tarik produk sejenis dari pesaing) (retention).  

Memiliki konsumen yang loyal berarti perusahaan telah melakukan 

investasi yang sesuai untuk meningkatkan laba perusahaan, karena akan 

memperbesar pendapatan yang diperoleh dan menurunkan biaya yang harus 

dikeluarkan perusahaan. 

Heskett, Sasser, dan Schlesinger dalam Tjiptono (2006:105) dalam “the 

service profit chain”  mengemukakan bahwa strategi operasi dan sistem 

penyampaian pelayanan (operating strategy and service delivery system) 

dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu : kepuasan pegawai, kapabilitas 

pegawai, kualitas pelayanan, produktivitas dan kualitas hasil serta loyalitas 

pegawai. Pada gilirannya, strategi operasi jasa dan sistem penyampaian pelayanan 

ini akan berpengaruh kepada nilai pelayanan yang secara langsung berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan mampu meningkatkan 

kedekatan pelanggan terhadap perusahaan dan membentuk suatu kondisi loyalitas 

pelanggan yang pada akhirnya akan menaikkan tingkat pertumbuhan dan 

kemampulabaan perusahaan. 
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Gambar  2.12 

Keterkaitan  Strategi Operasi jasa dan Sistem Penyampaian Jasa,  

Konsep Layanan dan Pasar Sasaran dalam pendekatan Service Profit Chain 

Sumber : Heskett (1997) dalam Tjiptono (2006:45) 

Gambar 2.12 di atas dapat dijelaskan mengenai rangkaian atau rantai 

hubungan antara strategi operasi dan sistem penyampaian pelayanan (operating 

strategy and service delivery system) dalam suatu perusahaan dengan 

kemampulabaan dan pertumbuhan pendapatan yang dapat dicapai oleh perusahaan 

tersebut. Proses ini dimulai dari terbentuknya kepuasan pegawai dan loyalitas 

pegawai sebagai akibat dari persepsi mereka yang sangat baik terhadap kualitas 

pelayanan internal yang mereka peroleh selama ini. Pada gilirannya, loyalitas 

pegawai tersebut akan mampu menumbuhkan kualitas pelayanan eksternal yang 

akan mampu memuaskan pelanggan. Pelanggan yang puas akan cenderung 

Eksternal Internal 

Perbaikan 

kualitas dan 

produktivitas 

melalui 

peningkatan 

kualitas layanan 

dan penekanan 

biaya 

 Rancangan tempat kerja 

 Rancangan jabatan 

 Seleksi dan pengembangan 

 Imbalan dan pengakuan 

 Infomasi dan komunikasi 

 Kecukupan “alat” 

Konsep 

Layanan 

Strategi Operasi dan Sistem 

Penyampaian Jasa 

Kualitas 

layaan 

Kapabilitas  

Loyalitas    

Produktivitas 

dan kualitas 

hasil    

Nilai Layanan Kepuasan                Loyalitas 

Kepuasan   

Pasar Sasaran  

 Nilai yang 

menarik 

 

 Rancangan 

layanan dan 

penyampaian 

yang sesuai 

keinginan 

pelanggan 

 Nilai yang 

abadi 

 Retensi  

 Upaya yang 

terulang 

 Penyerahan  

Pertumbuhan 

pendapatan 

Kemampu- 

labaan 



 

 

71 
 

bersikap loyal dan pelanggan yang bersikap loyal akan merupakan modal bagi 

suatu perusahaan untuk memupuk laba/profit. 

Loyalitas nasabah merupakan pencerminan dari kondisi dimana nasabah 

merasakan kepuasan dari jasa yang diterimanya. Hal ini seiring dengan konsep 

pemasaran bank seperti gambar berikut ini : 

 

 

 

Gambar 2.13 

Marketing Concept 
Sumber   :  Rajeev K. Seth (2007:46) 

 

Dari konsep tersebut di atas, maka dalam membentuk loyalitas nasabah, 

salah satu diantaranya akan ditentukan oleh service delivery system (sistem 

penyampaian jasa). Pengelolaan sistem penyampaian jasa akan sangat berperan 

dalam mencapai kepuasan nasabah. Apabila nasabah merasa puas atas pelayanan 

jasa perbankan, maka mereka akan melakukan pembelian ulang dengan cara 

melakukan pemanfaatan pelayanan jasa perbankan yang berulang-ulang, bahkan 

lebih jauh lagi, mereka akan melakukan promosi dari mulut ke mulut (mouth to 

mouth communications) kepada rekan, saudara atau kolega dekatnya agar sama-

sama menggunakan pelayanan jasa perbankan pada bank yang sama. 

Adanya pengaruh (hubungan) dari service delivery system terhadap 

loyalitas nasabah dijelaskan oleh hasil penelitian dari Mary & Hubbert (2002:50) 

yang menyebutkan bahwa 80% nasabah melaporkan loyal bermaksud untuk 

menggunakan kembali jasa perbankan dan merekomendasikan bank tersebut 

kepada relasinya. Sebagaimana disebutkan bahwa : ”There are relationship 

between service delivery system and customer loyalty where indicated by 80% of 

customer to make a report loyal and they will repurchase and refer other”. 

Penelitian lainnya dikembangkan oleh Olson pada tahun 2001 yang 

melakukan penelitian untuk membandingkan dan menghubungkan antara 

penyampaian jasa dan loyalitas pelanggan. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh 
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hasil bahwa antara penyampaian jasa dan loyalitas memiliki hubungan yang 

positif dan cukup signifikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Olson (2001:244) 

bahwa : “The result indicates a relatively strong positive relationship between 

service delivery and customer loyalty”. 

Penelitian yang dilakukan Zakiah (2007:63) yang mengkaji hubungan 

antara kualitas layanan terhadap kepuasan, kepercayaan, komitmen, dan loyalitas 

nasabah pada Bank Syariah Makasar, menunjukkan bahwa kualitas layanan yang 

dirasakan oleh pelanggan berdasarkan persepsi service performance bank, 

berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah. Walaupun memiliki pengaruh yang 

lemah, namun menunjukkan angka yang signifikan dalam mempengaruhi 

kepercayaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

akan memberikan pengaruh yang tinggi pada kepercayaan apabila melalui 

variabel kepuasan pelanggan. Hal ini bermakna bahwa nasabah kurang dapat 

diyakinkan atau percaya dengan kualitas layanan yang dirasakan nasabah jika 

belum memberikan kepuasan bagi nasabah.     

Sebagian besar peneliti sepakat bahwa adanya pelanggan yang puas 

bersifat kondusif ke arah loyalitas pelanggan (Silvestro and Struart, 2000., 

Pritchard and Rhian (2005) dan Vilares and Pedro (2003) ), Pertama, para 

pelanggan yang puas dengan suatu produk atau jasa kemungkinan besar akan 

membeli kembali jika mereka memiliki kesempatan untuk membeli. Kedua, 

kepuasan pelanggan juga menghasilkan suatu referal atau getok tular yang positif. 

Ketiga, para pelanggan yang puas akan besedia membayar lebih banyak atas 

manfaat yang mereka terima dan kemungkinan besar akan lebih toleran terhadap 

peningkatan harga. (Fornell tt al., 1996:17). 

Melalui sebuah penelitian Caruana  (2002:818) mengenai dampak kualitas 

jasa dan kepuasan terhadap loyalitas pelanggan pada industri perbankan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memainkan peranan sebagai 

variabel mediator antara kualitas pelayaan terhadap loyalitas pelanggan. Kepuasan 

pelanggan juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, kualitas jasa 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.  
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Mc Douglas dan Lavesque (2000;403) dalam sebuah penelitiannya 

mengenai kepuasan pelanggan dalam jasa pada beberapa bisnis jasa yaitu ; jasa 

dokter gigi, jasa service mobil, restoran, dan salon di Canada. Menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas dan 

switching intention. Hasil ini menunjukkan bahwa pada beberapa sektor jasa yang 

diteliti loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan.    

Teori kepuasan menyatakan bahwa bila pelanggan puas terhadap produk 

atau jasa maka akan memberikan rekomendasi pada orang lain dan merasa bangga 

akan produk atau jasa tersebut. Jones dan Sasser (1994:746) mengemukakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara behavioral loyalty dan 

rekomendasi, apabila loyalty tinggi maka rekomendasinya berwujud active word 

of mouth (spontaneous expression of positive experiences), namun jika loyalty 

rendah dari pelanggan maka rekomendasinya berwujud passive word of mouth. 

Pelanggan yang terpuaskan akan menjadi pelanggan yang mengatakan hal-hal 

yang baik tentang perusahaan kepada orang lain dan loyal terhadap perusahaan 

(Kotler, 2000:201).  

Menurut Jones dan Sasser (1994:745) menyatakan bahwa loyalitas 

pelanggan merupakan suatu variabel endogen yang disebabkan oleh kombinasi 

dari kepuasan sehingga loyalitas pelanggan merupakan fungsi dari kepuasan. Jika 

hubungan antara kepuasan dengan loyalitas pelanggan adalah positif, maka 

kepuasan yang tinggi akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dalam hal ini 

loyalitas pelanggan berfungsi sebagai Y sedangkan kepuasan pelanggan berfungsi 

sebagai X. Jones dan Sasser (1994:746), menggambarkan pengaruh antara 

kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan sebagai berikut: 
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Gambar 2.14    

Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Sumber: Jones & Sasser (2004:746) 

Dalam pasar yang tingkat persaingan cukup tinggi, kepuasan pelanggan 

dan loyalitas pelanggan saling berhubungan. Hal ini dapat disebabkan karena 

dalam kondisi ini banyak badan usaha yang menawarkan produk dan jasa 

sehingga pelanggan mempunyai banyak pilihan produk pengganti dan cost 

switching sangat rendah, dengan demikian produk atau jasa menjadi tidak begitu 

berarti bagi pelanggan. Hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan tersebut di atas digambarkan garis lurus dan searah, yang artinya 

adalah bila badan usaha meningkatkan kepuasan kepada pelanggan maka loyalitas 

pelanggan juga akan meningkat begitu pula sebaliknya bila badan usaha 

menurunkan kepuasan pelanggan maka secara otomatis loyalitas pelanggan juga 

akan menurun. Jadi dalam hal ini kepuasan pelanggan merupakan penyebab 

terjadinya loyalitas pelanggan sehingga kepuasan pelanggan sangat 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran di atas, maka model penelitian 

dapat dirumuskan pada Gambar 2.15 berikut. 
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Gambar 2.15 

Paradigma Penelitian 

 

2.3.  Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah baik secara 

parsial maupun simultan.  

2. Kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. 
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