
 

 

7 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Manajemen Pemasaran 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang perlu  dilaksanakan 

oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsi pemasaran yang 

baik, perusahaan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan kriteria produk 

sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen, ke tangan konsumen dengan 

memuaskan. 

 Bagi suatu perusahaan, aktivitas pemasaran mempunyai peranan yang 

sangat penting, karena aktivitas pemasaran diarahkan untuk menciptakan 

perputaran yang memungkinkan perusahaan dalam mempertahankan 

kelangsungan hidup. Selain itu aktivitas pemasaran dilakukan  untuk pencapaian 

tujuan perusahaan yang sesuai dengan harapan. Di bawah ini terdapat beberapa 

pengertian pemasaran menurut para ahli. 

Pengertian Pemasaran menurut American Marketing Association (AMA) 

yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2012:25) adalah sebagai berikut : 

“Marketing is an organizational function and a asset of processes for 

creating, communicating, a4nd delivering value to customers and for 

managing customer relationships in ways that benefit the organization 

and its stakeholders.” 

 

 Sedangkan menurut Stanton yang dikutip oleh Buchori Alma (2009;5), 

memberikan pengertian pemasaran sebagai berikut : 

 “Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan 

bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang  

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli potensial”.  

 

Dari kedua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

pemasaran merupakan suatu aktivitas manusia atau organisasi yang meliputi 
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perencanaan, penentuan harga, promosi, dan penyaluran barang dan jasa, baik itu 

antar organisasi bisnis maupun antara organisasi dengan konsumen untuk 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui proses penciptaan, 

dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapakan laba. Kegiatan di 

dalam pemasaran, semuanya ditujukan untuk memberikan kepuasan baik untuk 

penjual maupun pembeli. 

Menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip oleh 

Kotler dan Keller (2012:25), mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai 

berikut : 

“Marketing management as the art and science of choosing target 

markets and getting, keeping, and growing customers through creating, 

delivering and communicating superior customer value”.  

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2010:32), manajemen pemasaran adalah:  

“Marketing management is the art and science of choosing target 

markets and building profitable relationships with them.” 

Pada intinya manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dari suatu program yang dibuat untuk mencapai tujuan 

serta untuk mempengaruhi tingkat waktu, komposisi permintaan, sehingga 

membantu organisasi mencapai sasarannya. 

 

2.1.3 Pemasaran Jasa 

Pengertian Pemasaran Jasa Industri jasa pada saat ini merupakan sektor 

ekonomi yang sangat besar dan tumbuh sangat pesat. Pertumbuhan tersebut selain 

diakibatkan oleh pertumbuhan jenis jasa yang sudah ada sebelumnya, juga 

disebabkan oleh munculnya jenis jasa baru, sebagai akibat dari tuntutan dan 
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perkembangan teknologi. Dipandang dari konteks globalisasi, pesatnya 

pertumbuhan bisnis jasa antar negara ditandai dengan meningkatnya intensitas 

pemasaran lintas negara serta terjadinya aliansi berbagai penyedia jasa di dunia.  

Menurut Lovelock dan Lauren K. Wright (2007:52) pemasaran jasa 

adalah: 

“pemasaran jasa merupakan bagian dari system jasa keseluruhan, 

dimana perusahaan tersebut memiliki semua bentuk kontak dengan 

pelanggannya, mulai dari pengiklanan, hingga penagihan. Hal itu 

mencakup kontak yang dilkukan pada saat penyerahan jasa.”  

Menurut Payne dalam Ratih Hurriyati (2008:42) pemasaran jasa yaitu: 

“merupakan suatu proses mempersepsikan, memahami, menstimulasi 

dan memenuhi kebutuhan pasar sasaran yang dipilih secara khusus 

dengan menyalurkan sumber-sumber sebuah organisasi untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut”.  

 

Dengan demikian manajemen pemasaran jasa merupakan proses 

penyelarasan sumber-sumber sebuah organisasi terhadap kebutuhan pasar. 

Pemasaran memberi perhatian pada hubungan timbal balik yang dinamis antara 

produk dan jasa perusahaan, keinginan dan kebutuhan pelanggan serta kegiatan-

kegiatan para pesaing.  

 

2.1.4 Pengertian Bauran Pemasaran 

Setelah menentukan pasar sasaran serta posisi produk yang diinginkan 

dalam benak konsumen, perusahaan perlu mendesain program agar produk dapat 

memperoleh respon dari pasar sasaran. Dalam pemasaran diperlukan suatu alat, 

alat disini adalah program yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Alat tersebut 

lazim disebut bauran pemasaran (marketing mix). 

Menurut Alma (2009; 205), menjelaskan bauran pemasaran adalah sebagai 

berikut :  
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“Marketing Mix merupakan strategi mencampur kegiatan- kegiatan 

marketing, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan 

hasil paling memuaskan “. 

 

Kotler-Keller (2012:23) mendefinisikan Bauran pemasaran sebagai 

berikut : 

“Bauran Pemasaran (Marketing Mix) adalah seperangkat alat 

pemasar yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai 

tujuan pemasarannya di pasar sasaran”. 

 

Data diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah 

sekumpulan variabel yang terkendali dimana satu sama lain saling berkaitan dan 

dikombinasikan oleh perusahaan dengan tepat agar menjadi suatu bauran yang 

dapat digunakan untuk tujuan pemasaran perusahaan. 

Unsur bauran pemasaran menurut Lupiyoadi dan Hamdani (2007:70) 

sering kali kita kenal dengan sebutan 4 P. pengertian unsur-unsur marketing mix 

dapat diklasifikasikan menjadi 4 P (Product, Price, Place, Promotion). Sedangkan 

bauran pemasaran dalam bentuk jasa perlu ditambahkan 3 P, sehingga bauran 

pemasaran menjadi 7 P (product, Price, Place, Promotion, People, physical 

evidence, Process). Adapuun penggertian masing-masing bauran pemasaran di 

atas adalah: 

1. Produk (product) 

Produk merupakan penawaran berwujud perusahaan kepada pasar, yang 

mencakup kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan kemampuan produk. 

2. Harga (Price) 

Adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk 

mendapatkan produk. 

3. Tempat (Place) 

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk membuat produk agar dapat 

diperoleh dan tersedia bagi pelanggan pasaran. 

4. Promosi (Promotion) 
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Adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan 

keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. 

5. Orang (People) 

Adalah semua pelaku yang turut ambil bagian dalam pengujian jasa dan 

dalam hal ini mempengaruhi persepsi pembeli. Yang termasuk elemen ini 

adalah personel perusahaan dan konsumen. 

6. Bukti fisik (Physical Evidence) 

Adalah bukti fisik jasa mencakup semua hal yang berwujud berkenaan 

dengan suatu jasa seperti brosur, kartu bisnis, format laporan, dan 

peralatan. 

7. Proses (Process) 

Adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas dengan 

mana jasa disampaikan yang merupakan sistem pengujian atau operasi. 

 

2.2 Ruang Lingkup Jasa 

2.2.1 Pengertian Jasa 

    Banyak ahli pemasaran yang mengemukakan definisi jasa, dimana masing-

masing mengemukakannya dengan berdasar kepada sudut pandangnya masing-

masing. Beberapa definisi jasa yang dikemukakan oleh ahli pemasaran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Menurut Kotler dan Armstrong (2010;199) menyatakan jasa adalah 

sebagai berikut: 

”Service is any activity or benefit that one party can offer to another that 

is essentially intangible and does not result in the ownership of anything”.  

 

Sedangkan menurut Zeithaml (2007;4) menyatakan jasa adalah sebagai 

berikut: 

”Include all economics activities whose output is not a physical product or 

construction, is generally consumed at the time it is produced, and 

provides added value in form (such as convenience, amusement, 

timeliness, comfort or health) that are essentially intangible concerns of its 

first purchaser” 
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Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk 

dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah 

(seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud, dan tidak 

dapat dimiliki. 

 Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan pada dasarnya jasa tidak 

berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan, dan 

untuk menghasilkan jasa mungkin berkaitan atau mungkin tidak berkaitan dengan 

produk fisik. 

 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

Sifat-sifat khusus jasa yang menyatakan “diberikan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

terjadinya perpindahan kepemilikan” perlu diperhatikan dan dipertimbangkan 

dalam merancang program pemasaran. 

 Menurut Kotler yang dikutip Hurriyati (2008;28), jasa memiliki empat 

ciri utama yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Intangibility (tidak berwujud) 

Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat, mencium, meraba, 

mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka membelinya. Untuk 

mengurangi ketidakpastian, konsumen akan mencari informasi tentang jasa 

tersebut, seperti lokasi perusahaan, para penyedia dan penyalur jasa, peralatan 

dan alat komunikasi yang digunakan serta harga produk jasa tersebut.  

b. Inseparability (tidak terpisahkan) 

Jasa tidak dapat terpisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang 

menghasilkannya. Jasa produksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. Jika 

konsumen membeli suatu jasa maka ia akan berhadapan langsung dengan 

sumber atau penyedia jasa tersebut, sehingga penjualan jasa lebih diutamakan 

untuk penjualan langsung dengan skala operasi terbatas. Untuk mengatasi 

masalah ini, perusahaan dapat menggunakan strategi-strategi, seperti bekerja 
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dalam kelompok yang besar, bekerja lebih cepat, serta melatih pemberi jasa 

supaya mereka mampu membina kepercayaan konsumen. 

c. Variability (bervariasi) 

Karena jasa adalah performance, diproduksi berlandaskan orang-orang, tidak 

ada dua layanan jasa yang akan sama persis. Dengan demikian konsumen 

dihadapkan pada ketidakpastian dan tentunya berkeinginan menurunkan kadar 

resiko tersebut. Yang mereka lakukan biasanya mencari saran dari orang lain, 

atau memilih jasa dengan jaminan yang memadai. Bagi perusahaan cara 

terbaik untuk menurunkan ketidaksamaan ini adalah dengan mencari dan 

melatih pekerja secara efektif. 

d. Perishability (mudah musnah) 

Jasa tidak dapat disimpan atau mudah musnah sehingga tidak dapat dijual 

pada masa yang akan datang. Keadaan mudah musnah ini bukanlah suatu 

masalah jika permintaannya stabil, karena mudah untuk melakukan persiapan 

pelayanan sebelumnya. Jika permintaan berfluktuasi, maka perusahaan akan 

menghadapi masalah yang sulit dalam melakukan persiapan pelayanannya. 

Untuk itu perlu dilakukan perencanaan produk, penetapan harga, serta 

program promosi yang tepat untuk mengatasi ketidaksesuaian antara 

permintaan dan penawaran jasa. 

 

2.2.3 Macam-Macam Jasa 

Industri jasa sangat beragam, sehingga tidak mudah untuk menyamakan 

cara pemasarannya. Klasifikasi jasa dapat membantu memahami batasan-batasan 

dari industri jasa dan memanfaatkan pengalaman industri jasa dan memanfaatkan 

pengalaman industri jasa lainnya yang mempunyai masalah dan karakteristik yang 

sama untuk diterapkan pada suatu bisnis jasa. 

Menurut Converse yang dikutip oleh Buchari Alma (2009;246) macam-

macam jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Personalized Service (Jasa Tertentu) 

Jasa ini sangat bersifat personal, yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang 

menghasilkan jasa tersebut. Oleh sebab itu pelayanannya haruslah langsung 
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ditangani sendiri oleh produsennya. Pemakaian perantara dalam hal ini tidak 

praktis. saluran distribusinya sangat pendek, Karena penjulan langsung adalah 

yang paling tepat. 

2. Financial Services (Jasa Keuangan) 

Terdiri dari: 

a. Banking services (bank) 

b. Insurances services (asuransi) 

c. Investment securities (lembaga penanaman modal) 

3. Public Utility and transportation services 

Perusahaan public utlity mempunyai monopoli secara alamiah, misalnya 

perusahaan listrik dan air minum. 

Para pemakainya terdiri dari: 

a. Domestic Costumers (konsumen iokal) 

b. Commercial and Office (perkantoran dan perdagangan) 

c. Industrial Users (industri) 

d. Municipalities (kota praja, pemda) 

4. Entertainment 

Orang yang memnpunyai usaha ini bisa memperoleh pendapatan yang besar 

karena mereka bisa mempengaruhi masyarakat, melalui advertising. Yang 

termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha dibidang olahraga, bioskop, 

gedung-gedung pertunjukkan dan usaha liburan lainnya. Metode marketing 

yang dipakainya ialah sistem penyaluran langganan dimana karcis dijual 

diloket-loket. Walaupun ada karcis yang dijual melalui perantara-perantara, 

tetapi ini hanya dalam keadaan yang luar biasa.  

5. Hotel Services 

Hotel bukan merupakan suatu objek pariwisata melainkan merupakan salah 

satu sarana dalam bidang kepariwisataan. Maka dalam hal ini perlu 

mengadakan kegiatan bersama tempat-tempat rekreasi, hiburan, travel biro, 

agar dapat menjadi daya tarik dari daerah yang bersangkutan. 
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2.2.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Jasa 

Bisnis jasa yang kompleks, Karena banyak elemen yang dapat 

mempengaruhinya, antara lain sistem internal organisasi, lingkungan fisik, kontak 

personal, iklan, tagihan dan pembayaran, komentar darimulut ke mulut. Oleh 

karena itu pada pemasaran jasa misalnya pemasaran eksternal tetapi juga 

pemasaran internal dan pemasaran interaktif. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2010;143) menyatakan bahwa aspek-

aspek pada pemasaran jasa cukup penting, berikut ini adalah uraiannya: 

1. Pemasaran Eksternal 

Menggambarkan aktivitas normal yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

mempersiapkan jasa, menetapkan harga, melakukan distribusi dan 

mempromosikan jasa yang bernilai superior terhadap pelanggan. Bila hal ini 

dapat dilakukan dengan baik, maka pelanggan akan terikat dengan perusahaan, 

sehingga laba jangka panjang bisa terjamin, 

2. Pemasaran Internal 

Menggambarkan tugas yang diemban perusahaan dalam rangka melatih 

motivasi karyawan sebagai asset utama perusahaan dan ujung tombak 

pelayanan, agar dapat melayani pelanggan dengan baik. Aspek ini bisa 

membangkitkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, loyalitas tiap orang dalm 

organisasi. Secara teknik pemasaran iternal berarti mengaplikasikan setiap 

aspek pemasaran di dalam perusahaan.  

3. Pemasaran Interaktif 

Pemasaran interaktif menggambarkan inetraksi antara pelanggan dan 

karyawan. Pelanggan yang puas akan menjalin hubungan berkesinambungan 

dengan personil dan perusahaan yang bersangkutan.  

Secara garis besar, strategi pemasaran jasa yang pokok berkaitan dengan 

tiga hal, yaitu melakukan interaksi diferensiasi kompetitif, mengelola kualitas jasa 

dan mengelola produktivitas. 
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2.3 Kualitas Jasa 

2.3.1 Pengertian Kualitas Jasa 

Kualitas atau mutu suatu jasa adalah hal yang sangat perlu diperhatikan 

oleh setiap perusahaan. Kualitas yang rendah akan menempatkan perusahaan pada 

posisi yang kurang menguntungkan, karena jika konsumen merasa kualitas jasa 

yang ditawarkan oleh perusahan tidak memuaskan, maka kemungkinan besar para 

konsumen akan menggunakan jasa perusahaan lain. 

Sebuah perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan 

menyampaikan secara konsisten layanan yang berkualitas tinggi dibandingkan 

dengan para pesaing dan yang lebih tinggi daripada harapan pelanggan. 

Definisi kualitas jasa menurut Alma (2009;293) adalah sebagai berikut: 

“Kualitas jasa adalah semacam tingkat kemampuan suatu jasa 

dengan segala atributnya yang secara riil disaksikan sesuai dengan 

harapan pelanggan.” 

Sedangkan menurut Wycof yang dikutip oleh Tjiptono (2010;252) yang 

dimaksud dengan kualitas jasa adalah: 

“Tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan pelanggan.” 

 Dengan kata lain, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa 

yaitu expected service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau 

yang dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. 

 Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 

rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Dengan 

demikian baik tidaknya kualitas jasa tergantung kepada kemampuan penyedia jasa 

dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten. 

 

2.3.2 Mengukur Kualitas Jasa 

Harapan maupun penilaian konsumen terhadap kinerja perusahaan 

menyangkut beberapa faktor penentu kualitas jasa.  
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Lima penentu mutu jasa menurut Kartajaya (2009:9), kelimanya 

disajikan secara berurut berdasarkan tingkat kepentingannya : 

1. Reliability (Keandalan) yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang 

dijanjikan  secara meyakinkan dan akurat. 

2. Responsiveness (Daya tanggap) yaitu kesediaan membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat. 

3. Assurance (Jaminan) yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan 

kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

4. Empathy (Empati) yaitu kesediaan memberikan perhatian yang mendalam 

dan khusus pada masing – masing pelanggan. 

5. Tangibles (Berwujud) yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, 

karyawan dan bahan komunikasi. 

Menurut Parasuraman yang dikutip oleh Tjiptono (2009;69) terdapat 10 

faktor utama yang menentukan kualitas jasa yaitu : 

1. Reliability  

Mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan 

kemampuan untuk dipercaya (dependability). Hal ini berarti perusahaan 

memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama. Selain itu juga 

berarti bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya 

menyampaikan jasanya sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

2. Responsiveness 

Yaitu kemauan atau kesiapan para karyawan untuk memberikan jasanya 

sesuai dengan jadwal yang disepakati. 

3. Competence 

Artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan jasa tertentu. 

4. Access 

Meliputi kemudahan untuk dihubungi dan ditemui. Hal ini berarti lokasi 

fasilitas jasa yang mudah dijangkau, waktu menunggu yang tidak terlalu 

lama, saluran komunikasi perusahaan mudah dihubungi, dan lain-lain.  

5. Courtesy 
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Meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian, dan keramahan yang dimiliki 

para contact personnel (seperti resepsionis, operator telepon, dan lain-lain). 

6. Communication 

Artinya memberikan informasi kepada pelanggan dalam bahasa yang dapat 

mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan pelanggan  

7. Credibility 

Yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas mencakup nama 

perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi contact personnel, 

dan interaksi dengan pelanggan. 

8. Security 

Yaitu aman dari bahaya, resiko, atau keragu-raguan. Aspek ini meliputi 

keamanan secara fisik (physical safety), keamanan finansial (finansial 

security), dan kerahasiaan (confidentiality) 

9. Understanding/Knowing the Customer 

Yaitu usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan 

10. Tangibles 

Yaitu bukti  fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan yang 

dipergunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya kartu kredit plastik) 

Apabila elemen tersebut diperhatikan, diharapkan akan memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Kepuasan adalah fungsi dari perceived pervormance 

dan expectation. 

 

S = Satisfaction 

E = Expectation 

P = Product Perceived Performance 

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

konsumen, maka akan terdapat kepuasan dan sebaliknya akan timbul rasa kecewa. 

Bila kenikmatan yang diperoleh konsumen melebihi harapannya, maka konsumen 

betul-betul puas, mereka akan mengacungkan jempol, dan mereka akan 

mengadakan pembelian ulang serta memberi rekomendasi produk kepada rekan-

rekannya.  

S = f (E.P) 
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2.3.3 Mengelola Kualitas Jasa 

Sebuah perusahaan jasa dapat memenangkan persaingan dengan cara 

menyampaikan secara konsisten layanan yang bermutu lebih tinggi dibandingkan 

para pesaing dan yang lebih tinggi daripada harapan pelanggan. Harapan-harapan 

itu dibentuk oleh pengalaman masa lalu, pembicaraan dari mulut kemulut, dan 

iklan perusahaan jasa, setelah menerima jasa itu, pelanggan membandingkan jasa 

yang dialami dan jasa yang diharapkan. Jika jasa yang dialami dibawah jasa yang 

diharapkan, pelanggan tidak berminat lagi terhadap penyedia jasa tersebut. Jika 

jasa yang dialami memenuhi bahkan melebihi harapan, mereka akan 

menggunakan jasa itu lagi.  

Menurut Tjiptono (2009;80) mengidentifikasikan lima gap (kesenjangan) 

yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, kelima gap tersebut adalah: 

1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Pada kenyataannya pihak manajemen suata perusahaan tidak selalu dapat atau 

memahami apa yang di inginkan para pelanggan secara tepat. Akibatnya 

manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya di desain, dan 

jasa-jasa pendukung atau sekunder apa yang diinginkan oleh pelanggan. 

2. Kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap pelanggan dan spesifikasi 

kualitas jasa. 

Kadang kala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan 

pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar kinerja tertentu yang 

jelas. Hal ini bisa dikarenakan tiga factor, yaitu tidak adanya komitmen total 

manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber daya, atau karena 

adanya kelebihan permintaan. 

3. Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyampaian jasa. 

Ada beberapa terjadinya gap ini, misalnya karyawan kurang terlatih (belum 

menguasai tugasnya), beban kinerja melampaui batas, tidak dapat memenuhi 

standar kinerja, atau bahkan tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. 

4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 
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Sering kali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau 

janji yang dibuat oleh perusahaan, resiko yang dihadapi oleh perusahaan 

adalah janji yang diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi. 

5. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. 

Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau prestasi perusahaan 

dengan cara yang berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas 

jasa tersebut. 

Kesimpulan dari model kualitas jasa tersebut meliputi: 

1. Penilaian pelanggan terhadap kualitas jasa adalah hasil dari pertandingan 

antara harapan (sebelum menerima jasa) dan pengalaman mereka (setelah 

menerima jasa). Jika harapannya terpenuhi, maka mereka akan puas dan 

persepsinya positif, dan sebaliknya jika tidak terpenuhi maka tidak puas dan 

persepsinya negatif.  

2. Sedangkan bila kinerja jasa melebihi harapannya, mereka bahagia (melebihi 

dari sekedar puas). 

3. Penilaian pelanggan pada kualitas jasa dipengaruhi oleh proses penyampaian 

jasa dan output dari jasa.  

4. Kualitas jasa ada dua macam yaitu kualitas dari jasa yang normal dan kualitas 

dari deviasi jasa yang normal.  

5. Apabila timbul masalah perusahaan harus meningkatkan kontaknya dengan 

pelanggan. 
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Gambar 2.1 

Model Kualitas Jasa 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa (2006;82) 

 

2.3.4 Faktor-faktor penyebab kualitas jasa yang buruk 

Ada beberapa penyebab yang menjadikan suatu jasa dinilai buruk oleh 

pelanggan. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam penentuan beberapa baik 

kualitas jasa yang disebutkan. Menurut Tjiptono (2006;85) faktor-faktor tersebut 

adalah: 

1. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan. 

Dalam memberikan jasa dibutuhkan kehadiran dan partisipasi pelanggan. 
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karyawan pemberi jasa dan dapat berpengaruh terhadap persepsi 

pelanggan pada kualitas jasa. 

2. Keterlibatan tenaga kerja yang intensif dalam penyampaian jasa dapat pula 

menimbulkan masalah pada kualitas, yaitu tingkat variabilitas yang tinggi. 

Hal-hal yang bisa mempengaruhinya adalah upah rendah, pelatihan yang 

kurang memadai bahkan tidak sesuai, tingkat turnover karyawan yang 

tinggi dan lain-lain. 

3. Dukungan terhadap pelanggan internal (pelanggan perantara) kurang 

memadai. 

Karyawan front line merupakan ujung tombak dari sistem pemberian jasa. 

Supaya mereka dapat memberikan jasa yang efektif maka mereka perlu 

mendapatkan dukungan dari fungsi-fungsi manajemen (operasi, 

pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia). 

4. Kesenjangan-kesenjangan komunikasi. 

Bila terjadi gap atau kesenjangan dalam komunikasi, maka akan timbul 

penilaian atau perspektif 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 menyajikan informasi terbaru kepada para 

pelanggan. 

c. Pesan komunikasi perusahaan tidak dapat dipahami pelanggan. 

d. Perusahaan tidak memperhatikan atau segera menanggapi keluhan atau 

saran pelanggan. 

5. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. 

Dalam hal ini interaksi dengan pemberi jasa, tidak semua pelanggan 

bersedia menerima jasa yang seragam (standardized services) sering 

terjadi ada pelanggan yang menginginkan atau bahkan menuntut jasa yang 

bersifat personal dan berbeda dari pelanggan lain. Hal ini menimbulakan 

tantangan bagi perusahaan agar dapat memahami kebutuhan-kebutuhan 
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khusus pelanggan individual dan memahami perasaan pelanggan 

sehubungan dengan pelayanan perusahaan kepada pelanggan. 

 

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 standard kualitas jasa. 

7. Visi bisnis jangka pendek 

Visi 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 cara mengurangi jumlah kasir (teller) menyebabkan semakin 

panjangnya antrian di bank tersebut. 

 

2.3.5 Strategi Meningkatkan Kualitas Jasa 

Meningkatkan kualitas jasa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan 

atau menekan saklar. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, upaya tersebut 

juga berdampak luas yaitu terhadap budaya organisasi secara keseluruhan.  

Menurut Tjiptono (2006;88) diantara berbagai faktor yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah: 

1. Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa  

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah riset untuk 

mengidentifikasi determinan jasa yang paling penting bagi pasar 

sasaran. Langkah berikutnya adalah memperkirakan penilaian yang 

diberikan pasar sasaran tersebut terhadap perusahaan dan pesaing. 

2. Mengelola harapan pelanggan  



24 

 

 

Perusahaan sebaiknya tidak melebih-lebihkan pesan komunikasinya 

pada pelanggan. 

3. Mengelola bukti kualitas jasa 

Tujuannya untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah 

jasa diberikan. Karena jasa tidak dapat dirasaka, maka pelanggan 

cenderung memperhatikan fakta-fakta yang berkaitan dengan jasa 

sebagai bukti kualitas. 

4. Membidik pelanggan tentang jasa  

Dapat dilakukan berbagai upaya, seperti: 

a. Perusahaan mendidik pelanggannya untuk melakukan sendiri jasa 

tertentu. 

b. Perusahaan membantu pelanggan mengetahui kapan menggunakan 

suatu jasa. 

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. 

5. Mengembangkan budaya kualitas  

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan 

kualitas secara terus-menerus. Agar dapat tercipta budaya kualitas 

yang baik dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota 

organisasi. 

6. Menciptakan Automatic Quality  

Adanya otomatisasi dapat mengatasi variabilitas kualitas jasa yang 

disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. 

7. Menindaklanjuti jasa  

Perusahaan perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi sebagian 

atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasaan dan 

persepsi mereka terhadap jasa yang diberikan. 
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8. Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa 

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. 

 

2.4 Bank 

2.4.1 Pengertian Bank   

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) 

sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran 

perekonomian. Menurut Simorangkir (2009;10) definisi bank sebagai berikut: 

“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang 

bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian 

kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-

dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga ataupun dengan jalan 

memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.” 

 

Sedangkan menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 

10 November 1998 tentang perbankan yang dikutip oleh Kasmir (2009;12) 

adalah:  

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”  

 

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulakan bahwa bank merupakan 

suatu badan usaha yang menghimpun dana baik modal sendiri maupun dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.   

 

2.4.2 Cara untuk meningkatkan layanan bank 

 Dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia perbankan, maka salah 

satu cara untuk tetap bias bersaing adalah dengan meningkatkan layanan pada 

bank tersebut. Menurut Simorangkir (2009;95) layanan yang cepat, akurat dan 

menyenangkan diharapkan oleh setiap nasabah bank. Oleh karena itu ada 

beberapa cara untuk meningkatkan layanan bank antara lain:  
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1. Automatic Teller Machine (ATM) 

Atm merupakan sistem pelayanan jasa bank secara elektronik, dimana 

nasabah dapat melakukan transaksi keuangan, seperti menarik atau 

mengambil uang secara tunai dan dapat melihat saldo rekening giro atau 

rekening tabungan tanpa berhadapan langsung dengan petugas bank, baik 

didalam maupun diluar jam kerja. Untuk ATM biasanya diperlukan 

peralatan berupa kartu plastik (Plastic Card) dan kode pengenal diri 

(Personal Identification Card). 

2. EFTS (Electronic Fund Transfer System)  

Bank terus menyempurnakan dan meningkatkan mekanisme pembayaran 

dan penambahan tenaga kerja, alat-alat dan teknologi dimana bank pun 

harus mempertimbangkan masalah besarnya biaya. 

Walaupun ada keuntungan, tetapi untuk memproses cek-cek yang terus 

meningkat bank harus mengembangkan suatu sistem baru yang disebut 

EFTS (Electronic Fund Transfer System). Sistem pemindahan dana secara 

elektronik yang berguna untuk kepentinga bank dan nasabah. Sistem EFTS 

sangat menguntungkan karena biayanya murah, lebih akurat dan cepat 

dibanding sistem tradisional. 

3. Full System Teller  

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terjadilah penggunaan system 

kasir menjadi teller dan terus berkembang hingga kini menjadi Full System 

Teller yang dilandasi dengan peningkatan kecepatan waktu, ketelitian dan 

kemudahan pelayanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dengan 

banknya. 

Full System Teller ditunjang oleh sistem manual dan sistem komputerisasi.  

Komputer akan membantu tugas teller dalam melayani dan memberikan 

informasi kepada nasabah secara cepat, tepat, dan akurat. Ini berarti 

komputer hanya bersifat membantu atau menggantikan sebagai peran dari 

manusia dalam hal tertentu saja. 
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2.5 M- Banking 

2.5.1 Pengertian M Banking 

M Banking Adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses 

langsung melalui telepon selular/handphone dengan menggunakan media Internet. 

Arti istilah M Banking merupakan layanan yang disediakan Bank 

menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan 

informasi keuangan, misalnya cek saldo, mutasi rekening dan sebagainya. 

Fasilitas perbankan melalui komunikasi bergerak seperti handphone. Dengan 

penyediaan fasilitas yang hampir sama dengan ATM kecuali mengambil uang 

cash. Hampir semua bank di Indonesia telah menyediakan fasilitas internet 

Bankingnya baik berupa SIMtolkit (Menu Layanan Data) maupun sms plain (sms 

manual) atau dikenal dengan istilah M Banking. http://informasi-media.com/) 

 

 

2.5.2 Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keamanan transaksi M 

Banking 

 Jangan memberitahukan kode akses/nomor pribadi M Banking Anda 

kepada orang lain 

 Jangan mencatat dan menyimpan kode akses/nomor pribadi M 

Banking di tempat yang mudah diketahui oleh orang lain. 

 Setiap kali melakukan transaksi melalui M Banking, tunggulah 

beberapa saat hingga Anda menerima response balik atas transaksi 

tersebut. 

 Untuk setiap transaksi, Anda akan menerima pesan notifikasi atas 

transaksi berupa SMS yang akan tersimpan di dalam inbox. 

 

2.5.3 Keuntungan Electronic Banking  

 Dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. 

 Hanya dengan menggunakan perintah melalui komputer dan/atau alat 

komunikasi yang Anda gunakan, dapat langsung melakukan transaksi 

perbankan tanpa harus datang ke kantor bank atau ke ATM (kecuali 

untuk ambil uang tunai). 

http://informasi-media.com/)
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2.5.5 Aman 

 Electronic Banking dilengkapi dengan security user ID dan PIN untuk 

menjamin keamanan atas transaksi yang anda lakukan. 

 Beberapa bank juga menggunakan KeyToken alat tambahan untuk 

mengamankan transaksi finansial, seperti Internet Banking. Dengan 

demikian, transaksi Anda semakin aman. 

 M Banking dilengkapi dengan sistem proteksi dengan menggunakan 

kode akses/nomor pribadi yang Anda pilih sendiri dan nomor ponsel 

yang anda daftarkan. 

Disebarkan sebagai bagian dari Program Edukasi 

Masyarakat dalam rangka Implementasi Arsitektur 

Perbankan Indonesia” 

Sumber : www.bi.go.id 

 

2.6 Loyalitas Pelanggan 

2.6.1 Pengertian Loyalitas 

 Perilaku setelah pembelian suatu produk ditentukan oleh kepuasan atau 

ketidakpuasan akan suatu produk sebagai akhir dari proses penjualan. Bagaimana 

perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian kembali, bagaimana sikap 

pelanggan dalam mengekspresikan produk yang dipakainya dan perilaku lain yang 

menggambarkan reaksi pelanggan atas produk yang telah dirasakannya. 

 Setiap perusahaan pasti menginginkan konsumen yang loyal karena 

konsumen yang loyal akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi 

perusahaan. Selain itu, konsumen yang loyal merupakan tujuan akhir dari setiap 

perusahaan. 

 Pengertian loyalitas yang didefinisikan oleh Amin Widjaja Tunggal 

(2008:6) adalah : 

“Kelekatan pelanggan pada suatu merek, toko, pabrikan, pemberi 

jasa, atau entitas lain berdasarkan sikap yang menguntungkan dan 

tanggapan yang baik, seperti pembelian ulang” 

 

http://www.bi.go.id/
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 Menurut Hermawan, (2010:126) loyalitas adalah: 

”manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, 

mensupport, mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan 

serta menciptakan emotional attachment. 

 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa loyalitas merupakan suatu 

sikap positif konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang disertai dengan 

perilaku pembelian secara berulang dan bersikap konsisten, yang menguntungkan. 

 

2.6.2  Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

 Konsumen yang loyal merupakan asset tak ternilai bagi perusahaan. 

Bagaimana menilai konsumen itu loyal atau tidak, Menurut Jill Griffin (2010:31) 

pelanggan yang loyal kepada perusahaan memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur (Repeat Purchase) 

Pelanggan melakukan pembelian ulang terhadap suatu produk atau jasa 

sebanyak dua kali atau lebih pada satu perusahaan yang sama.  

2. Membeli di luar lini produk atau jasa (Paymore)  

Melakukan pembelian terhadap semua apa yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan yang sama. Hubungan dengan pelanggan sejenis ini akan 

berlangsung lama dan membuat mereka tidak terpengaruh dengan pesaing.  

3. Merekomendasikan produk atau jasa (Advocate)  

Setelah melakukan pembelian ulang secara teratur, pelanggan yang loyal akan 

merekomendasikan produk atau jasa perusahaan tersebut kepada orang lain.  

4. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk atau jasa sejenis dari pesaing 

(Retention)  

Pelanggan yang loyal tidak akan mudah terpengaruh terhadap penawaran 

produk atau jasa dari perusahaan pesaing meskipun produk atau jasa tersebut 

sejenis 
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2.6.2 Tahapan Loyalitas 

Untuk menjadi pelanggan yang loyal seseorang harus melalui beberapa 

tahapan, pelangan yang loyal timbul secara bertahap. Proses ini dilalui dalam 

jangka waktu tertentu, dengan kasih sayang, dan dengan perhatian yang diberikan 

pada tiap-tiap tahap pertumbuhan. Setiap tahap memiliki kebutuhan khusus. 

Dengan mengenali setiap tahap dan memenuhi kebutuhan khusus tersebut, 

perusahaan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengubah pembeli 

menjadi pelanggan atau klien yang loyal 

 Menurut Griffin (2010:35), ada delapan tahapan loyalitas, yaitu: 

1. Suspect  

Meliputi semua orang yang akan membeli produk atau jasa perusahaan. Kita 

menyebutnya sebagai Suspect karena yakin bahwa mereka akan membeli tetapi 

belum mengetahui apapun mengenai perusahaan dan produk atau jasa yang 

ditawarkan.  

2. Prospek (prospect) 

Adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk atau jasa tertentu 

dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Para prospect ini meskipun 

mereka belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan produk atau jasa yang ditawarkan karena seseorang telah 

merekomendasikan produk atau jasa tersebut padanya.  

3. Prospek Yang Diskualifikasi (disqualified of prospect) 

Yaitu Prospect yang telah mengetahui keberadaan produk atau jasa tertentu 

atau tidak mempunyai kemampuan untuk membeli produk atau jasa.  

4. Pelanggan Pertama-Kali (First time buyer) 

Yaitu konsumen yang membeli untuk pertama kalinya. Mereka masih menjadi 

konsumen dari produk atau jasa pesaing.  

5. Pelanggan Berulang (repeat customer) 

Yaitu konsumen telah melakukan penelitian suatu produk sebanyak dua kali 

atau lebih. Mereka adalah yang melakukan pembelian atas produk yang sama 

sebanyak dua kali, atau membeli dua macam produk yang berbeda dalam dua 

kesempatan yang berbeda pula.   
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6. Klien (client) 

Client membeli semua produk atau jasa yang ditawarkan yang mereka 

butuhkan dan membeli secara teratur. Hubungan dengan jenis pelangan ini 

sudah kuat dan berlangsung lama, yang membuat mereka terpengaruh oleh 

tarikan persaingan produk lain. 

7. Penganjur (advocate) 

 Seperti layaknya client, advocate membeli seluruh produk atau jasa yang 

ditawarkan yang ia butuhkan, serta melakukan pembelian secara teratur. 

Sebagai tambahan mereka mendorong teman-teman mereka agar membeli 

produk atau jasa tersebut. Ia membicarakan tentang produk atau jasa tersebut, 

melakukan pemasaran untuk perusahaan dan membawa konsumen untuk 

perusahaan tersebut. 

8. Pelanggan atau ”klien yang hilang” : Seseorang yang pernah menjadi 

pelanggan atau klien tetapi belum membeli kembali dari Anda sedikitnya 

dalam satu siklus pembelian yang normal. 

 

2.6.3  Tipe-tipe Loyalitas pelanggan 

  Dalam cakupan yang lebih luas, loyalitas pelanggan dapat didefinisikan 

sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok 

berdasarkan sikap yang positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten. Definisi tersebut mencakup dua komponen yang penting, yaitu loyalitas 

sebagai perilaku dan loyalitas sebagai sikap. Kombinasi kedua komponen tersebut 

menghasilkan empat situasi kemungkinan loyalitas atau disebut juga dengan tipe 

loyalitas pelanggan. 

 Tipe-tipe loyalitas pelanggan menurut Griffin (2010;22) diantaranya adalah:   

1. Tanpa loyalitas 

Untuk beberapa alasan, beberapa pelanggan tidak mengembangkan loyalitas 

terhadap produk atau jasa tertentu. Secara umum perusahaan harus 

menghindari membidik para pembeli jenis ini karena mereka tidak akan pernah 

menjadi pelanggan yang loyal. Mereka hanya berkontribusi sedikit pada 

kekuatan keuangan perusahaan. Tantangannya adalah menghindari membidik 
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sebanyak mungkin orang – orang seperti ini dan lebih memilih pelanggan yang 

loyalitasnya dapat dikembangkan. 

2. Loyalitas yang lemah 

Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian berulang yang tinggi 

menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli karena kebiasaan. 

Ini adalah jenis pembelian “karena kami selalu menggunakannya“. Dengan 

kata lain faktor non sikap dan faktor situasi merupakan alasan utama pembeli. 

Pembeli ini merasakan tingkat kepuasan tertentu dengan perusahaan, atau 

minimal tiada ketidakpuasan yang nyata. Memungkinkan bagi perusahaan 

untuk mengubah loyalitas lemah kedalam bentuk loyalitas yang tinggi dengan 

secara aktif mendekati pelanggan dan meningkatkan diferensiasi positif di 

benak pelanggan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan dibanding 

dengan produk lain. Loyalitas produk ini paling umum terjadi pada produk 

yang sering dibeli. 

3. Loyalitas tersembunyi 

Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat pembelian 

berulang yang rendah menunjukan loyalitas tersembunyi. Bila pelanggan 

memiliki loyalitas yang tersembunyi, pengaruh situasi dan bukan pengaruh 

sikap yang menentukan pembelian berulang. 

4. Loyalitas peremium 

Loyalitas premium, jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan, terjadi bila 

ada keterikatan yang tinggi dan tingkat pembelian berulang yang juga tinggi. 

Ini merupakan jenis loyalitas yang paling disukai untuk semua pelanggan di 

setiap perusahaan. Pada tingkatan preferensi paling tinggi tersebut, orang 

bangga karena menemukan dan menggunakan produk tertentu dan senang 

membagi pengetahuan mereka dengan rekan dan keluarga. 

 

2.6 Hubungan Kualitas Jasa dengan Loyalitas Nasabah 

 Para nasabah akan melakukan proses evaluasi terhadap jasa yang diberikan 

perusahaan dalam hubungannya dengan apa yang mereka cari dan harapkan. 

Ketika proses ini berlangsung nasabah akan mengamati dan menilai kemampuan 



33 

 

 

perusahaan dalam memperhatikan dan memenuhi kebutuhan mereka yang salah 

satunya melalui M Banking yang dimiliki perusahaan dan cara-cara perusahaan 

dalam memberikan jasa. Jika seseorang nasabah merasa puas, maka kemungkinan 

besar hubungan nasabah akan berlanjut dan menimbulkan loyalitas. 

 Dalam hal ini, para nasabah akan melakukan konsumsi/aktivitas yang 

sama dengan sebelumnya atau akan melakukan pemakaian jasa yang lebih besar 

lagi sehingga hubungan dengan nasabah yang bertahan lama untuk jangka panjang 

akan tercapai. Selain itu juga para nasabah akan cenderung menolak terhadap 

produk perbankan dari para pesaing, serta memberikan referensi mengenai produk 

perusahaan kepada orang lain. 

 Adanya ketertarikan antara kualitas jasa terhadap loyalitas konsumen 

diungkapkan oleh Zethaml yang dikutip oleh Ponirin (2005;30) bahwa: 

“Customer loyality depends on the level of customers services quality 

and they believe that there is a positive correlation between customer 

service quality and customer loyality.”   

 Artinya bahwa “loyalitas konsumen tergantung kepada tingkat dari 

kualitas jasa konsumen dan mereka meyakini bahwa ada hubungan yang positif 

antara kualitas jasa konsumen dengan loyalitas konsumen.” 

 Dari definisi diatas terlihat jelas akan adanya hubungan yang positif antara 

kualitas jasa dengan loyalitas konsumen. Dimana dengan peningkatan kualitas 

jasa yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak perusahaan maka akan 

menimbulkan loyalitas dari para konsumennya terhadap perusahaan. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Untuk meningkatkan daya saing dan kinerja perusaahaan maka perusahaan 

perlu menghasilkan sebuah strategi di bidang teknologi informasi maupun di 

bidang bisnis, juga memastikan bahwa asset teknologi informasi dimanfaatkan 

secara langsung maupun tidak langsung dalam dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap para konsumennya. 
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Perkembangan teknologi informasi telah mengubah strategi bisnis dunia 

usaha, termasuk dalam dunia perbankan. Mengingat pentingnya peranan bagian 

pemasaran didalam dunia perbankan, maka perlu adanya fungsi-fungsi pemasaran 

untuk menjamin bahwa aktivitas pemasaran teknologi berjalan secara efektif dan 

efisien. Pemasaran merupakan salah satu yang terpenting bagi perusahaan. 

Pengertian Pemasaran menurut American Marketing Association (AMA) 

yang dikutip oleh Kotler dan Keller (2012:25) adalah sebagai berikut : 

“Marketing is an organizational function and a asset of processes for 

creating, communicating, and delivering value to customers and for 

managing customer relationships in ways that benefit the organization 

and its stakeholders.” 

 

Sedangkan menurut Ahmad Subagyo (2010;4) menyatakan pemasaran 

adalah sebagai berikut: 

“Pemasaran adalah sebuah sistem bagian dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, memberi harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan jasa serta barang-barang pemuas keinginan 

pasar”. 

Intisari dari kedua pengertian pemasaran diatas adalah kegiatan 

perencanaan, penetapan harga, promosi dan distribusi barang untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan pelanggan dan tujuan perusahaan. 

Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen seperti tercantum 

sebelumnya ada empat faktor, meliputi product, price, place, promotion yang 

dikenal dengan marketing mix, sedangkan untuk bank yang merupakan 

perusahaan jasa ada tambahan faktor yaitu people, physical evidence dan process.  

Pengertian jasa menurut Kotler yang dikutif oleh Ratih Hurriyati (2010:27) 

”Setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak 

lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan”.  

Sedangkan menurut Zeithaml dan Bitner yang dikutif Ratih Huriyati 

(2010;28) menyatakan jasa adalah sebagai berikut: 
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”Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output 

selain produk dalam pengertian fisik dikonsumsi dan diproduksi pada 

saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak 

berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya” 

 Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan pada dasarnya jasa tidak 

berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan, dan 

untuk menghasilkan jasa mungkin berkaitan atau mungkin tidak berkaitan dengan 

produk fisik. 

Selain harus memperhatikan unsur bauran pemasaran, juga harus 

diperhatikan tingkat produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Bank saat ini tidak 

hanya menawarkan manfaat inti dari produk-produk yang diluncurkannya, tetapi 

juga menawarkan manfaat tambahan yang disertakan pada produk intinya. Pada 

tingkat produk teraugmentasi perusahaan memberi pelengkap sekitar produk inti, 

dengan memberikan pelayanan atau manfaat tambahan yang membedakan produk 

perusahaan dengan produk pesaingnya. Layanan M- Banking Bank Mandiri 

merupakan salah satu produk tambahan dari Bank Mandiri. 

Kualitas merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang memenuhi 

persyaratan kebutuhan pelanggan.  

Menurut Wyckof dalam Tiptono (2010;118) :  

”Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan.” 

Untuk menghadapi persaingan dengan jasa layanan bank, maka kualitas 

harus ditingkatkan melalui layanan. Dimensi pokok yang terdapat dalam kualitas 

pelayanan menurut Hermawan Kartajaya (2010:9) berdasarkan konsep TERRA 

atau RATER, dalam memberikan penilaian mengenai pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan, konsumen umumnya menggunakan beberapa kriteria sebagai 

berikut: 

1. Dimensi Reliability, yakni menggambarkan kemampuan perusahaan 

memberikan pelayanan secara akurat kepada pelanggan. 
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2. Dimensi Assurance, yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menumbuhkan kepercayaan di mata pelanggan melalui 

keramahan dan pengetahuan staf dalam melayani. 

3. Dimensi Tangible, yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

yang bersifat tangible dan mempengaruhi kualitas layanan kepada 

pelanggan seperti kerapihan kerja, kelengkapan fasilitas bagi 

pelanggan dan penampilan fisik staf. 

4. Dimensi Emphaty, yang menggambarkan perhatian perusahaan 

pelanggannya. 

5. Dimensi Responsiveness, yang menggambarkan bentuk tindakan 

responsive dan tepat waktu kepada pelanggan. Seperti keingintahuan 

terhadap kesulitan yang dialami pelanggan. 

Baik tidaknya kualitas pelayanan tergantung dari respon konsumen yang 

diterima. Respon pertama adalah melaksanakan transaksi yang ditawarkan, 

kemudian kepuasan para nasabah untuk menciptakan loyalitas nasabah. 

Sebuah perusahaan jasa harus menjaga kualitas jasa yang ditawarkan harus 

berada diatas saingan dan lebih hebat dari yang dibayangkan oleh nasabah. 

Apabila kualitas jasa yang diterima oleh nasabah lebih baik atau sama dengan 

yang nasabah bayangkan, maka cenderung akan mencobanya kembali. 

 Pengertian loyalitas nasabah menurut Ahmad Subagyo (2010;13) yaitu: 

“Loyalitas nasabah merupakan pembelian ulang sebuah merek secara 

konsisten oleh nasabah”  

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa loyalitas lebih 

mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang atau jasa suatu 

perusahaan yang dipilih. 

Pelanggan yang loyal merupakan asset penting bagi perusahan, hal ini 

dapat dilihat dari karakteristik yang dimiliki, sebagaimana yang diungkapkan Jill 

Griffin (2010;31), pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut: 
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1. Melakukan pembelian secara teratur (Makes regular repeat 

purchases) 

2. Membeli diluar lini produk atau jasa (Purchases across product 

and sevice lines) 

3. Merekomendasikan produk lain (Refers other) 

4. Menunjukan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari 

pesaing (Demonstrates an immunity to the full of the competition) 

Tinggi rendahnya kualitas pelayanan dan loyalitas konsumen yang 

dirasakan akan sangat berpengaruh pada penilaian pelanggan terhadap perusahaan 

tersebut. Untuk sebuah perusahaan jasa bukan mempertahankan konsumen yang 

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

bagaimana konsumen menjadi loyal.  

Menurut Fandy Tjiptono (2010;54) Kualitas memiliki hubungan yang 

erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam 

jangka panjang ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami 

dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian 

perusahaan dapat meningkatkan kepuasaan pelanggan dimana perusahaan 

memaksimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan. Pada 

gilirannya kepuasaan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas 

pelanggan kepada perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan. 

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis kemukakan dalam kerangka 

pemikiran, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

“Kualitas jasa M- Banking Bank Mandiri mempunyai pengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah pada PT. Bank Mandiri” 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Paradigma Penelitian  

 

Adapun penelitian terdahulu yang didapat dari repository adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Peneliti Terdahulu 

Jurnal Nasional 

No  Nama Judul Hasil penelitian 
1 Kurniawan, Ryan 

2011 

Pengaruh Keunggulan 

Bersaing Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Pada 

(survey pelanggan pada 

Hotel Kedaton Bandung 

Adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara Keunggulan 

Bersaing Terhadap Loyalitas 

Pelanggan.  

2 Rachman, Firman 

Setia 

Pengaruh Kualitas Jasa 

Sms Banking Terhadap 

Loyalitas Nasabah Pada 

Bank Danamon Cabang 

Asia Afrika 

Kualitas jasa SMS Banking 

mempunyai pengaruh positif 

terhadap loyalitas nasabah 

pada PT. Bank Danamon 

Kualitas Jasa M-Banking Loyalitas nasabah 

Rekomendasi  

dari orang lain 
Kebutuhan  

pribadi 

Pengalaman masa 

lalu 

Kualitas Pelayanan 

M banking  

Tangible 

Reliability 

Responsiveness 

Assurance  

Emphaty  

  

Loyalitas  

Pelayanan yang 

dirasakan 
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3 Sari, Nita Puspita, 

2011 

Pengaruh Kualitas Jasa 

Customer Service 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada Produk 

Telkom Speedy Di Plasa 

Telkom Setiabudhi 

Bandung 

kualitas jasa berpengaruh 

positif terhadap loyalitas 

konsumen. 

4 Bermani, Ridwan 

2008 

Analisis Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Konsumen 

Pada Giant Hypermarket 

Bandung 

Kualitas pelayanan 

mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap loyalitas 

konsumen 

5 Darman, Syukria 

2012 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Jasa 

Transportasi Taksi 

Terhadap Loyalitas 

Konsumen Pada Pt Putra 

Transpor Nusantara 

Bandung 

kualitas pelayanan jasa 

memiliki pengaruh yang 

positif terhadap loyalitas 

konsumen. 

6 Wiguna, Irfan 

Setya 

2008 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Jasa Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Pada 

PT.Armada Safari Suci 

Bandung 

Kualitas Pelayanan Jasa 

mempunyai pengaruh yang 

sangat besar Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Pada 

PT.Armada Safari Suci 

Bandung 

7 Hanudin amin, 

Ricardo baba,  

Mohd zulkifli 

muhammad  

An analysis of mobile 

banking acceptance by  

Malaysian customers  

 

Mobile banking mampu 

memberikan kepuasan 

pelanggan  

8 Titik dan kholid 

(2014) 

Pengaruh Ekuitas 

Merek Terhadap 

Loyalitas Nasabah 

Tabungan Simpedes 

Pada Bank Rakyat 

Indonesia Unit 

Purwosari Kabupaten 

Pasuruan 

Penelitian menunjukkan 

bahwa variablekesadaran 

merek (X1), asosiasi merek 

(X2), persepsi kualitas 

(X3) dan loyalitas nasabah 

(X4)secara simultan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah (Y).  

 

Jurnal Internasional 

1 Nama Judul Sumber 

 Hanudin amin, 

Ricardo baba,  

Mohd zulkifli muhammad  

An analysis of mobile banking 

acceptance by  

Malaysian customers  

 

Joural of 

Malaysia 

Universiti 

2 Md. Enayet Hossain (2007) An Evaluation of Brands Image, Product 

Attributes and Perceived Quality of a 

Selected Consumer Non-durable Product 

Volume 19, 

No.2, August 

2007 Rajasthan 
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University, 

Bangladesh 

3 Chan-Chien Chiu, 

Tao-Sheng Chiu (2011) 

 

The Effects of Product Attribute’s New 

Information on Consumer Elaboration 

and  Brand Attitude 

The Journal of 

International 

Management 

Studies, Volume 

7, Number 1, 

April, 2012 

4 Kevin Mason, Joyce 

Bequette, (1998) 

 

Product experience and consumer 

product attribute inference accuracy 

Journal of 

Consumer 

Marketing, Vol. 

15 Iss: 4, pp.343 

- 357 

5 Nadezhda K. Novotorova 

and Michael A. Mazzocco 

(2009) 

The Impact of Product Attribute Wording 

on Consumer Acceptance of 

Biotechnology Applications in Produce 

Journal of Food 

Distribution 

Research  
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