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BAB II 

Kajian Pustaka 

 

2.1. Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata 

manus yang berarti tangan dan agete yang berarti melakukan. Kata-

kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya 

menangani. Managere diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris 

dalam bentuk kerja to manage, dengan kata benda management, dan 

manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. 

 Sebagai sebuah teori, manajemen meliputi pengetahuan, 

seni,dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan manajemen suatu 

organisasi. Sebagai sebuah proses, manajemen meliputi 

hubungan manusia, pengelolaan sumber daya fisik dan finansial, 

perencanaan, pengorganisasian, pembuatan keputusan, 

pelaksanaan, pengarahan, pengontrolan, penentuan dan 

pemenuhan tujuan yang diinginkan. Manajemen dapat 

didefinisikan sebagai proses yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, penentuan, dan 

pemenuhan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan 

orang-orang dan sumber daya-sumber daya yang lain. Menurut 

Parker dalam Kompri  (2014:2) mengatakan bahwa: “Manajemen 

adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (The of 

getting thing done through people)”. 
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 Hersey dan Blanchard dalam Kompri (2014:2) 

mengemukakan manajemen adalah proses bekerja sama antara 

individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam 

mencapai tujuan organisasi adalah aktivitas manajemen. 

 Pengertian manajemen secara umum dapat diartikan 

bahwa proses mengkoordinasi seluruh aktifitas yang ada dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 

Dari keseluruh fungsi-fungsi manajemen yang telah 

dipaparkan oleh para ahli dapat penulis simpulkan bahwa fungsi 

manajemen adalah melaksanakan fungsi planning, organizing, 

staffing, coordinating, leading (facilitating, motivating, innovating), reporting, 

controlling. 

1. Perencanaan (Planning) adalah kegiatan menetapkan tujuan 

organisasi dan memilih cara terbaiak untuk mencapai tujuan 

tersebut.  

2. Pengorganisasian (Organizing dan Staffing) adalah Kegiatan 

mengkoordinir sumber daya, tugas, dan otoritas diantara 

anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai 

dengan efisien dan efektif.     

3. Pengarahan (leading) adalah membuat bagaimana orang-

orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan organisasi 

tersebut. 

4. Pengendalian (Controlling) bertujuan untuk melihat apakah 

organisasi berjalan sesuai rencana.  
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2.1.1. Pengertian Manajemen Pemasaran 

 Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting yang 

perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan usaha dan 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut.Disamping 

kegiatan pemasaran perusahaan juga perlu mengkombinasikan 

fungsi-fungsi dan menggunakan keahlian mereka agar 

perusahaan berjalan dengan baik. 

Dalam hal ini perlu diketahui beberapa definisi 

pemasaran. Menurut Kotler “Pemasaran adalah suatu proses 

sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain” (1997:8). Sedang definisi menurut 

William J. Stanton, (1984:7) yaitu: “Pemasaran adalah suatu 

sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang-barang yang memuaskan keinginan dan 

jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen 

potensial”.Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan 

harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa 

yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial (Basu dan Hani 2004:4). 
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Manajemen pemasaran merupakan kegiatan yang 

dikoordinasikan dan dikelola dengan baik. Definisi manajemen 

pemasaran menurut Kotler yang dikutip Basu Swastha dan Hani 

Handoko, (1997:4) sebagai berikut: “Manajemen Pemasaran 

adalah penganalisaan, perencanaan dan pengawasan program-

program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar 

yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan”. 

2.1.2. Kualitas Layanan 

Kualitas adalah suatu keseluruhan ciri dan karakteristik 

yang dimiliki suatu produk dan jasa yang dapat memberikan 

kepuasan pada penggunanya (Yulianto, 2010). Perusahaan yang 

tingkat kepuasan pelanggannya tinggi menyediakan tingkat 

layanan pelanggan yang tinggi pula (Tjiptono, 2000). 

Model kualitas layanan perbankan yang popular dan 

hingga kini banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah 

model servqual (service quality). Dalam model servqual, 

Parasuraman et al., (1985) mendefinisikan kualitas layanan 

sebagai penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan 

superioritas suatu layanan sedangkan kepuasan nasabah adalah 

respon dari penilaian tersebut. Kualitas layanan harus dimulai 

dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi nasabah. 

Semua pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa perbankan 

akan memberikan penilaian yang berbeda-beda terhadap kualitas 

Iayanan. Hal ini disebabkan karena layanan perbankan 
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mempunyai karakteristik variability, sehingga kinerja yang 

dihasilkannya acapkali tidak konsisten. Untuk itu nasabah 

menggunakan isyarat  intrinsik (output dari penyampaian jasa) 

dan isyarat ekstrinsik (unsur pelengkap jasa) sebagai acuan dalam 

mengevaluasi kualitas layanan. 

Persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan dapat 

diukur dan dievaluasi dengan mengadakan penelitian melalui 

dimensi-dimensi kualitas layanan (Zeithaml, Parasuraman, & 

Berry, 1990, p. 15), terdapat lima dimensi kualitas  layanan, 

kelima dimensi ini disebut SERVQUAL. Adapun pengertian dari 

dimensi servqual adalah: 

1. Tangibles, yaitu penampilan dari fasilitas fisik, 

peralatan-peralatan, karyawan, dan alat-alat 

komunikasi; misalnya gedung kantor yang bersih 

dan representatif, alat transportasi untuk 

distribusi produk farmasi, dll.   

2. Reliability, yaitu kesediaan untuk memberikan 

layanan sesuai dengan yang telah dijanjikan 

secara akurat dan dapat diandalkan, misalnya 

karyawan profesional, kemudahan mendapatkan 

layanan, jam operasi buka-tutup tepat, ketelitian 

karyawan sehingga dapat menimbulkan 

kepercayaan pelanggan.  
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3. Responsiveness, yaitu komitmen untuk selalu 

bersedia membantu konsumen dan memberikan 

layanan seketika, misalnya kecepatan layanan 

yang diberikan karyawan, layanan yang diberikan 

karyawan sesuai keinginan konsumen, karyawan 

serius dalam dalam menanggapi kesalahan yang 

dilakukan, kesediaan karyawan menjawab 

pertanyaan konsumen dengan baik.   

4. Assurance, yaitu pengetahuan, sopan santun, 

dan kemampuan para karyawan untuk 

menimbulkan rasa percaya dan keyakinan 

konsumen, misalnya kesopanan karyawan dalam 

memberikan layanan kepada konsumen.   

5. Empathy, yaitu kepedulian dan perhatian secara 

individu yang diberikan oleh badan usaha 

kepada konsumen, misalnya karyawan 

memperhatikan keluhan atau komplain 

konsumen, dan kepedulian karyawan terhadap 

kebutuhan pelanggannya. 

 

Kualitas layanan yang baik akan menciptakan kepuasan 

pelanggan. Sehingga kualitas layanan yang baik serta kepuasan 

pelanggan tersebut dapat mempengaruhi intensitas kunjungan 

pelanggan pada kesempatan berikutnya pada badan usaha yang 
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bersangkutan. Kualitas layanan adalah permulaan dari kepuasan 

pelanggan. Pelanggan dalam menentukan kualitas layanan tidak 

hanya berdasarkan pada hasil dari suatu layanan tersebut tetapi 

juga memperhatikan proses pemberian layanan tersebut. 

2.1.3. Kepuasan Nasabah 

Kepuasan konsumen adalah kondisi dimana harapan 

konsumen mampu dipenuhi oleh produk Kotler dan Armstrong 

(2003 : 56). Kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan pada 

prinsipnya akan bermuara pada penciptaan nilai superior yang 

akan diberikan kepada pelanggan. Penciptaan nilai yang superior 

akan menghasilkan tingkat kepuasan yang merupakan tingkat 

perasaan dimana seorang menyatakan hasil perbandingan atas 

kinerja produk/jasa yang diterima dan yang diharapkan Kotler 

(2007 : 86). Untuk mengukur tingkat kepuasan sangatlah perlu, 

dilakukan untuk mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan yang 

diberikan mampu menciptakan kepuasan pelanggan. Menurut 

Sumarwan (2003  : 261) kepuasan adalah tingkat perasaan setelah 

membandingkan kinerja/hasil yang dirasakan dengan 

harapannya. Dengan demikian tingkat kepuasan merupakan 

fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan 

harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan 

kecewa, bila kinerja sesuai dengan harapan, maka pelanggan akan 

sangat puas. 
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Menurut Tjiptono (2006 : 32) mengidentifikasikan ada 

dua model kepuasan pelanggan, pertama, Model kognitif. Pada 

model ini penilaian didasarkan pada perbedaan antara suatu 

kumpulan atau kombinasi atribut yang dipandang ideal untuk 

individu dan persepsinya tentang kombinasi dari atribut 

sebenarnya. Jadi indeks kepuasan konsumen dalam model ini 

mengukur perbedaan apa yang diinginkan oleh konsumen dan 

membeli produk atau jasa dan apa yang sesungguhnya yanng 

ditawarkan oleh perusahaan.  

Kedua, Model efektif. Model efektif menyatakan bahwa 

penilaian konsumen individual terhadap suatu produk atau jasa 

tidak semata-mata berdasarkan perhitungan rasional. Namun 

juga berdasarkan kebutuhan subyektif, aspirasi, prilaku pelajar, 

emosi, perasaan, spesifik, suasana hati dan lain sebagainya. 

Maksud dari fokus ini adalah agar dapat dijelaskan dan diukur 

tingkat kepuasan dalam suatu kurun waktu. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap jasa, (Tjiptono 

2006 : 35)  sebagai berikut: 

Sistem pengiriman. Adalah memindahkan produk dari 

produsen kekonsumen atau pemakaian akhir dalam bisnisnya 

meliputi saluran distribusi dan pemasok dan perantara. Jaringan 

sistem pengiriman ini harus dapat berfungsi sebagai unit yang 

terpadu dan terkordinasi dimana semua anggotanya mengerti dan 
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menanggapi semua kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga 

kepuasaan konsumen dapat tercapai. 

Performa jasa. Adalah sangat penting dan 

mempengaruhi kepuasan konsumen, karena mutu merupakan hal 

utama yang menjadi keunggulan bersaing pada suatu perusahaan. 

Citra. Adalah para konsumen, memiliki sesuatu bukan 

hanya sekedar membutuhkan barang tersebut, tapi ada suatu 

yang diharapkan yaitu sesuatu yang sesuai dengan citra yang 

terbentuk dalam dirinya. Oleh karena itu perusahaan harus selalu 

memberikan informasi yang baik kepada masyarakat sehingga 

terbentuk citra yang baik pula, 

Hubungan harga diri dan nilai. Adalah merupakan nilai 

harga yang ditawarkan sesuai dangan harga yang diberikan, 

sehingga timbul hubungan yang menguntungkan antara harga 

dan nilai suatu perusahaan. Tapi dilain pihak manajemen untuk 

bersaing diatas dasar harga diantara nilai yang ditetapkan, dimana 

para konsumen sudah menetapkan nilai yang seimbang. 

Persaingan. Adalah hal yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen dan merupakan peluang untuk memperoleh 

keunggulan bersaing dalam suatu perusahaan dalam rangka yang 

memenuhi kebutuhan konsumen yang spesifik. 

Kepuasan konsumen. Adalah kepuasan konsumen yang 

dapat ditingkatkan melalui kualitas pelayanan dengan beberapa 

pendekatan Kepuasan nasabah ditentukan oleh kualitas produk 
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dan layanan yang dikehendaki nasabah, sehingga jaminan kualitas 

menjadi perioritas utama bagi bank. Untuk kepuasan nasabah 

terhadap layanan, ada dua hal pokok yang saling berkaitan erat 

yaitu harapan nasabah terhadap kualitas Iayanan (expected 

quality) dan persepsi nasabah terhadap kualitas layanan 

(perceived quality). Nasabah selalu menilai suatu layanan yang 

diterima dibandingkan dengan apa yang diharapkan atau 

diinginkan  (Parasuraman et al., 1993).  

Kepuasan nasabah harus disertai dengan loyalitas 

nasabah. Kepuasan nasabah menyangkut apa yang diungkapkan 

oleh nasabah tentang persepsi dan harapannya terhadap layanan 

perbankan yang diperoleh dari bank. Sedangkan loyalitas 

berkaitan dengan apa yang dilakukan nasabah setelah berinteraksi 

dalam suatu proses layanan perbankan. Konsep ini menyiratkan 

bahwa kepuasan nasabah saja tidaklah cukup, karena puas atau 

tidak puas hanyalah salah satu bentuk emosi.  

Disamping itu, loyalitas nasabah juga tidak kalah 

relevannya untuk dianalisis sebab sikap loyal nasabah  akan 

timbul setelah nasabah merasakan puas atau tidak puas terhadap 

layanan perbankan yang diterimanya. (Tjiptono, 2004:386). 

Kepuasan nasabah merupakan fokus penilaian yang 

merefleksikan 5 (lima) dimensi spesifik dari layanan. Zeithaml 

dan Bitner (1996:123) berpendapat bahwa kepuasan nasabah 
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lebih ekslusif yang dipengaruhi oleh kualitas Iayanan, kualitas 

produk, harga, faktor situasi dan faktor manusia.  

Model kualitas layanan perbankan yang popular dan 

hingga kini banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah 

model servqual (service quality). Dalam model servqual, 

Parasuraman et al., (1985) mendefinisikan kualitas layanan 

sebagai penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan 

superioritas suatu layanan sedangkan kepuasan nasabah adalah 

respon dari penilaian tersebut. Kualitas layanan harus dimulai 

dari kebutuhan nasabah dan berakhir pada persepsi nasabah. 

Semua pihak yang membeli dan mengkonsumsi jasa perbankan 

akan memberikan penilaian yang berbeda-beda terhadap kualitas 

Iayanan. Hal ini disebabkan karena layanan perbankan 

mempunyai karakteristik variability, sehingga kinerja yang 

dihasilkannya acapkali tidak konsisten. Untuk itu nasabah 

menggunakan isyarat intrinsik (output dari penyampaian jasa) 

dan isyarat ekstrinsik (unsur pelengkap jasa) sebagai acuan dalam 

mengevaluasi kualitas layanan. 

Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan nasabah 

adalah kualitas produk. Payne (1993:24) memberikan definisi 

kualitas produk adalah suatu bentuk dengan nilai kepuasan yang 

kompleks. 

Nasabah membeli jasa perbankan untuk menyelesaikan 

masalah dan nasabah memberikan nilai dalam proporsi terhadap 
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kemampuan layanan untuk melakukan hal tersebut. Nilai yang 

diberikan nasabah berhubungan dengan benefit atau keuntungan 

yang akan diterimanya. Kualitas produk perbankan didapatkan 

dengan cara menemukan keseluruhan harapan nasabah, 

meningkatkan nilai produk atau pelayanan dalam rangka 

memenuhi harapan nasabah tersebut. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepuasan 

nasabah adalah nilai bagi nasabah (Customer Value). Monroe 

(2002:46) mendefinisikan nilai bagi nasabah (Customer Value)  

sebagai tradeoff  antara persepsi nasabah terhadap kualitas, 

manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat 

pengorbanan yang dibayar. Nilai bagi nasabah bisa juga dilihat 

sebagai cerminan dari kualitas, manfaat dan pengorbanan yang 

diberikan untuk mendapatkan sebuah produk atau layanan. 

Sebuah produk atau layanan perbankan dikatakan mempunyai 

nilai yang tinggi di mata nasabah apabila mampu memberikan 

kualitas, manfaat dan pengorbanan yang seminimal mungkin.   

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui kualitas 

layanan, kualitas produk, nilai bagi nasabah dapat mempengaruhi 

kepuasan dan loyalitas nasabah. Dalam jangka panjang loyalitas 

nasabah dapat dijadikan tujuan utama bagi perencanaan strategi 

pemasaran jasa perbankan. Terdapat beberapa penelitian yang 

mendukung hubungan antara kepuasan nasabah dengan loyalitas 

nasabah. Disamping itu, pada bagian ini juga dijelaskan 
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hubungan antara kualitas layanan dengan loyalitas nasabah. 

Hubungan antara kualitas layanan dengan loyalitas nasabah bisa 

dalam bentuk hubungan langsung maupun hubungan tidak 

langsung dengan diantarai atau dimoderatori oleh kepuasan 

nasabah. 

Studi ini mengkaji kembali alur pemikiran teoritik 

Zeithaml dan Bitner (1996:123) yang menyatakan bahwa 

kepuasan nasabah dipengaruhi oleh kualitas layanan, kualitas 

produk, harga, faktor situasi dan faktor manusia. Disamping itu 

studi ini juga mengkaji dan meneliti kembali studi yang dilakukan 

secara parsial oleh peneliti sebelumnya yaitu studi yang dilakukan 

oleh Cronin and Taylor (1992), Parasuraman et al., (1996), 

Caruana (2002)  dan Fullerton and Taylor (2002). Studi ini 

mengkaji dan meneliti kembali model terintegrasi Bei and Chian 

(2001) yang menyatakan bahwa model terintegrasi menjelaskan 

hubungan kausalitas antara kualitas layanan, kualitas produk dan 

harga terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Hubungan yang 

terjadi adalah : 

1) Kepuasan konsumen berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah; 

2) Kualitas produk berpengaruh langsung maupun 

tidak langsung (diantarai oleh kepuasan 

konsumen) terhadap loyalitas konsumen; 
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3) Kualitas layanan berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap loyalitas konsumen diantarai 

oleh kepuasan konsumen. 

Studi ini juga mengkaji kembali studi Butz dan 

Goodstein (1996). Kedua peneliti menyimpulkan bahwa nilai 

bagi nasabah merupakan komunikasi dua arah antara nasabah 

dengan bank di mana hubungan tercipta setelah nasabah tahu 

dan memberikan penilaian positif terhadap produk atau layanan 

yang ditawarkan. Kesimpulan tersebut mengarah pada hubungan 

antara nilai bagi nasabah dengan kepuasan nasabah serta loyalitas 

nasabah. Jika nasabah menilai produk atau layanan mampu 

memberikan nilai tambah kepada nasabah maka nasabah akan 

puas dengan layanan atau produk yang ditawarkan. 

 

2.1.4. Loyalitas  Nasabah 

Loyalitas merupakan dorongan perilaku untuk 

melakukan pembelian secara berulang-ulang dan untuk 

membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa 

yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurut Griffin (2005 : 31) 

Loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku membeli. 

Mempertahankan loyalitas merupakan cara yang lebih efisien 

daripada perusahaan harus mencari konsumen baru. 

Mempertahankan loyalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara 

diantaranya dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia 
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yang dalam hal ini karyawan perusahaan agar dapat 

menumbuhkan rasa percaya akan kemampuan perusahaan yang 

pada akhirnya dapat memberikan kepuasan terhadap 

konsumennya. 

Menurut Tjiptono (2006 : 110) loyalitas merupakan 

komitmen pelanggan terhadap toko, merek ataupun pemasok 

yang didasarkan atas sikap positif yang tercermin dalam bentuk 

pembelian berulang secara konsisten. sedangkan Griffin (2005 : 

31) Loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku membeli. 

Konsumen yang loyal adalah orang yang melakukan pembelian 

berulang produk atau jasa secara teratur, membeli antar lini 

produk atau jasa, mereferensikan kepada orang lain dan 

menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari perusahaan lain. 

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan, diharapkan 

konsumen akan merasa puas dan loyalitas konsumen akan dapat 

tercapai dengan sendirinya. Dari beberapa pengertian diatas 

dapat ditarik  pengertian bahwa loyalitas berkaitan dengan 

perilaku-perilaku pelanggan yang diinginkan organisasi, seperti 

meningkatnya pembelian ulang, periklanan getok-tular yang lebih  

positif dan berkurangnya perpindahan pelanggan ke pesaing. 

Loyalitas dapat juga disebut sebagai komitmen terhadap 

sesuatu atau seseorang. Loyalitas merujuk kepada perasaan, atau 

ikatan emosional, yang membuat seseorang mau mengikatkan 

diri dengan suatu organisasi atau merek, meskipun ia bisa saja 
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memperoleh produk yang lebih baik dari pesaing atau organisasi. 

Karena itu, para pemasar atau organisasi perlu melakukan upaya-

upaya agar konsumen berperilaku atau melakukan tindakan yang 

diinginkan sebab perilaku atau tindakan tersebut 

menguntungkan.  Didalam konsep loyalitas terdapat empat tahap 

yang saling berurutan yaitu:  

1) Loyalitas Kognitif adalah tahap dimana adanya 

kepercayaan terhadap suatu merek, dan merek 

tersebut lebih dipilih daripada merek yang lain; 

2) Loyalitas Afektif adalah sikap pemilihan 

konsumen terhadap merek yang timbul akibat 

adanya kepuasan; 

3) Loyalitas Konatif adalah intensi membeli ulang 

yang kuat dan membeli keterlibatan tinggi 

sebagai dorongan motivasi; 

4) Loyalitas Tindakan adalah menghubungkan 

peningkatan yang baik dari minat dan keinginan 

menjadi sebuah tindakan yang disertai kemauan 

untuk mengatasi segala halangan yang mungkin 

terjadi.  

Beberapa aspek-aspek loyalitas (Mowen, 2005 : 132)  adalah;  

 

1) Sikap, merupakan sesuatu yang kompleks, yang 

didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan 



27 

 

evaluatif, baik yang menyenangkan atau tidak, 

atau penilaian-penilaian mengenai objek, 

manusia atau peristiwa-peristiwa. 

2) Norma subjektif, merupakan hasil dari 

keyakinan pengunjung yang dipengaruhi oleh 

pendapat orang lain tentang perlu tidaknya 

pengunjung  melaksanakan perilakunya dengan 

motivasi pengunjung untuk menuruti 

pengharapan sosial tersebut. 

3) Perilaku lampau, adalah pengalaman yang 

didapatkan pengunjung dalam mendapatkan 

produk (barang atau jasa). Pengalaman lampau 

ini berisi tentang hasil yang didapati pengunjung 

dalam mendapatkan produk sebelumnya dan 

memiliki pengaruh langsung terhadap minat dan 

perilaku mendatang.  

Menurut Barnes (2003 : 57) aspek loyalitas antara lain 

proporsi pembelanjaan. Ketika kita mengukur loyalitas 

konsumen, kita harus mempertimbangkan berapa bagian dari 

keseluruhan bisnis konsumen tersebut yang dibelanjakan untuk 

produk atau jasa kita. Aspek lain dari loyalitas konsumen yang 

mengindikasikan eksistensi hubungan konsumen adalah 

kesediaan konsumen untuk merekomendasikan perusahaan 

tersebut kepada teman, anggota keluarga dan kolega mereka. 
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Konsumen yang puas dan sampai pada taraf dimana mereka siap 

untuk merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain, 

memperlihatkan loyalitas mereka. Aspek yang sangat penting dari 

loyalitas konsumen yang sering terlewatkan atau jarang diukur 

adalah hubungan emosional antara konsumen yang loyal dengan 

perusahaan. Konsumen yang memiliki loyalitas sejati merasakan 

adanya ikatan emosional dengan perusahaan. Ikatan emosional 

inilah yang membuat konsumen menjadi loyal dan mendorong 

mereka untuk terus berbisnis dengan perusahaan tersebut dan 

membuat rekomendasi. Loyalitas adalah bukti dari emosi yang 

mentransformasikan perilaku pembelian berulang menjadi suatu 

hubungan.  

Untuk memiliki konsumen yang  loyal, para produsen 

perlu terlebih dahulu memahami, paling tidak, empat unsure  

loyalitas yang terdiri dari customer value, consumer 

characteristics, switching barrier,  dan customer satisfaction, 

Tjiptono (2006 : 89). Pengetahuan dan kemampuan organisasi 

mentransformasi keempat unsure loyalitas tersebut di atas 

kedalam produk  yang ditawarkannya kepada para pelanggan, 

kiranya, merupakan sumber keunggulan kompetitif yang akan 

menghasilkan loyalitas pelanggan. 

Orientasi perusahaan masa depan mengalami pergeseran 

dari pendekatan konvensional ke arah pendekatan kontemporer 

(Bhote,1996). Pendekatan konvensional menekankan kepuasan 
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pelanggan sedangkan pendekatan kontemporer berfokus pada 

loyalitas pelanggan, retensi pelanggan, zero defections, dan lifelong 

customer. 

Menurut Schnaars dalam Tjiptono (2000), ada empat 

macam kemungkinan hubungan antara kepuasan pelanggan 

dengan loyalitas pelanggan : failures, forced loyalty, defectors, 

dan successes, sehingga kepuasan tidak lagi menjadi variable 

intervening terhadap loyalitas pelanggan. 

Menurut Griffin (1996), pelanggan yang loyal adalah 

mereka yangsangat puas dengan produk atau jasa tertentu 

sehingga mempunyai antusiasme untuk  memperkenalkannya 

kepada siapapun yang mereka kenal. 

Menurut Griffin (1996) karakteristik pelanggan yang 

loyal antara lain: 

1. Melakukan pembelian secara teratur 

2. Membeli diluar lini produk atau jasa 

3. Menolak produk atau jasa dari perusahaan lain 

4. Kebal terhadap daya tarik pesaing 

5. Menarik pelanggan baru untuk perusahaan 

6. Kelemahan atau kekurangan akan diberitahukan 

kepada perusahaan 

Dari berbagai teori diatas, dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas nasabah adalah kesetiaan nasabah setelah mengalami 

pelayanan yang dinyatakan dalam perilaku untuk menggunakan 
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jasa bank tersebut dan mencerminkan adanya ikatan jangka 

panjang antara bank dan nasabah. 

2.2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

2.2.1. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah 

Kotler (2002) menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

yang erat antara kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan 

profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat kualitas 

pelayanan menyebabkan semakin tingginya kepuasan pelanggan 

dan juga mendukung harga yang lebih tinggi serta biaya yang 

lebih rendah. 

Semua atribut kualitas layanan berkorelasi positif dengan 

kepuasan pelanggan. Empathy menunjukkan hubungan positif 

yang paling tinggi dengan kepuasan pelanggan dan Assurance 

menunjukkan hubungan positif tertinggi kedua dengan kepuasan 

pelanggan sedangkan Tangibility menunjukan korelasi positif 

yang terendah dengan kepuasan pelanggan. (Siddiqi, 2011) 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Amawati dan Wahyudin , 2004 variabel independen yang 

terdiri dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan 

empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepuasan 

konsumen.  Begitu pula dengan variable independen yang terdiri 

dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepuasan 
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konsumen. Ada pengaruh antara variabel tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty terhadap variabel 

kepuasan nasabah. (Dibyantoro, Alhushori, Gustriani, 2012) 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut :  

H1 : Terdapat pengaruh antara kualitas layanan bank 

terhadap kepuasan nasabah. 

2.2.2. Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas 

Nasabah 

Menurut Hidayat (2009)  kualitas layanan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hal ini berarti 

bahwa semakin baik kualitas layanan yang diberikan dengan 

demikian nasabah semakin merasa puas terhadap layanan 

tersebut. Hubungan kualitas layanan dan kepuasan nasabah tidak 

lepas dari pembicaraan kreativitas layanan perbankan. Untuk 

mewujudkan suatu layanan berkualitas yang bermuara pada 

kepuasan nasabah, bank harus mampu mengidentifikasi siapa 

nasabahnya sehingga mampu memahami tingkat persepsi dan 

harapan nasabah atas kualitas layanan. Kepuasan nasabah 

merupakan perbandingan antara persepsi dengan harapan 

nasabah terhadap layanan perbankan yang dirasakan nasabah. 

Kepuasan memegang peranan yang sangat sentral dalam 

menterjemahkan kepuasan terhadap Loyalitas. ( Murali 

Chandrashekaran, Kristin Rotte, Stephen S. Tax dan Radjdeep 
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Grewal, 2007). Terdapat hubungan positif yang kuat antara 

kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah (Donio et al, 2006;. 

Cerita dan Hess, 2006; Cheng et al, 2008.). Sebagian besar 

peneliti menemukan bahwa kepuasan nasabah adalah predictor 

terhadap loyalitas nasabah (Faullant et al, 2008;. Leverin dan 

Liljander, 2006; Terblanche, 2006). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk 

mendapatkan loyalitas dari nasabah, perusahaan harus 

memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

loyalitas nasabah. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi 

loyalitas nasabah adalah kepuasan. (Ardiyanto,2013) 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut :  

H2 : Terdapat pengaruh antara Kepuasan nasabah 

terhadap loyalitas nasabah. 

2.2.3. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas 

Nasabah 

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (1999), penilaian 

pelanggan terhadap kualitas ditentukan oleh dua hal, yaitu 

harapan pelanggan terhadap kualitas (expected quality) dan 

persepsi pelanggan atas kualitas (perceived quality). Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka pengukuran keberhasilan suatu 

perusahaan jasa, lebih banyak ditentukan oleh penilaian dan 

persepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan yang diberikan. 



33 

 

Persepsi pelanggan tentang pelayanan memegang peranan yang 

sangat penting. Kualitas pelayanan akan terpenuhi apabila proses 

penyampaian jasa dari pemberi jasa kepada pelanggan sesuai 

dengan apa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Lebih lanjut 

Welch dalam Kotler (2002) menyatakan bahwa kualitas layanan 

merupakan jaminan terbaik untuk menciptakan dan 

mempertahankan kesetiaan konsumen dan benteng pertahanan 

dalam menghadapi persaingan global. 

Caruana (2002) dalam hasil penelitiannya menemukan 

bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen. Lebih lanjut, Kheng, Mahamad, Ramayah, Mosahab 

(2010) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa peningkatan 

kualitas layanan dapat meningkatkan loyalitas nasabah. Dimensi 

kualitas layanan yang berperan signifikan dalam mempengaruhi 

loyalitas nasabah dalam penelitian tersebut adalah reliability, 

emphaty dan assurance. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut :  

H3 : Terdapat pengaruh antara Kualitas Layanan terhadap 

loyalitas nasabah. 

2.2.4. Kepuasan Nasabah Memediasi Hubungan Antara 

Kualitas Layanan Dengan Loyalitas Nasabah 

Bowen dan Chen (2001) mengungkapkan bahwa sedikit 

peningkatan pada kepuasan pelanggan memiliki pengaruh yang 
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drastic terhadap loyalitas pelanggan. penelitian sebelumnya 

menemukan bahwa kepuasan nasabah memiliki hubungan positif 

yang besar terhadap loyalitas nasabah di industri perbankan 

retail. Kandampully dan Suhartanto (2000) mendukung 

pernyataan ini. Hubungan positif yang kuat antara kepuasan 

konsumen dan loyalitas konsumen bermakna bahwa nasabah 

bank akan merekomendasikan layanan bank pada orang lain. 

Sebagai konsekuensinya, bank mendapatkan nasabah yang loyal 

dan basis konsumen yang stabil. Hal ini berdampak pada 

turunnya biaya (Cost). Cohen et al. (2007) menyatakan bahwa 

nasabah yang loyal membutuhkan waktu yang lebih sedikit dalam 

layanan dan kurang sensitive terhadap perubahan harga. 

Kepuasan nasabah memiliki peran sebagai pemediasi hubungan 

antara kualitas layanan dengan service loyalty. Caruana (2002) 

Dalam penelitian sebelumnya telah dinyatakan bahwa 

Kepuasan memiliki efek pemediasi dalam hubungan antara 

dimensi kualitas layanan (tangibles, reliability, responsiveness, 

empathy dan assurance) dengan loyalitas nasabah. Hal ini adalah 

hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan diantaranya 

oleh Caruana (2002), Butcher (2001), Ehigie (2006) dan Lam & 

Burton (2006). 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut :  
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H4 : Terdapat pengaruh antara Kualitas Layanan 

terhadap loyalitas nasabah yang dimediasi oleh kepuasan 

nasabah 

 

 

 

 

 

 


