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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitan Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama, menggunakan penelitian yang 

dilakukan oleh Fia Tristianingzah (2006) tentang”Analisis pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap tingkat kepuasa nasabah Bank Muamalat Solo”. Tujuan 

penelitian terdahulu adalah ingin mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

yang diberikan Bank Muamalat cabang Solo terhadap tingkat kepuasan 

nasabah. Penelitian terdahulu yang kedua, menggunakan penelitian yang 

dilakukan oleh Linda Wijayani Yuliasari (2011) tentang”Analisis Kualitas 

Layanan Pada Rumah Sakit Islam Malang Unisma”. Tujuan penelitian 

terdahulu ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan dan variabel-variabel 

kualitas layanan yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kualitas layanan 

Rumah Sakit Islam Malang Unisma.  

Adapun letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu 

dan penelitian sekarang, untuk perbedaan, terletak pada alat analisis yang 

digunakan serta tujuan penelitian sedangkan persamaanya yaitu sama-sama 

menggunakan dimensi kualitas layanan seperti Tangible, Reability, 

Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Persamaan dan perbedaan dari 

penelitian terdahulu dan sekarang dapat dilihat pada tabel seperti yang terterah 

di bawah ini:  
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Peneliti 
Terdahulu 1 : 

Fia 
Tristianingzah 
(2006) Analisis 
pengaruh 
kualitas 
pelayanan 
terhadap 
tingkat 
kepuasan 
nasabah Bank 
Muamalat 
Solo. 

Dimensi 
kualitas 
pelayanan 
seperti: 
Reability,Respo
nsiveness,Assur
ance, Tangible 
dan, Emphat 

Bank 
Muamalat 
Solo. 

Regresi Berganda 
dan Koefisien 
Diskriminan 

Dimensi  tangible, 
reability, 
responsiveness 
dan empathy yang 
terbukti sesuai 
hipotesis pada α < 5%. 
Sedangkan, untuk 
assurance (jaminan) 
hanya berpengaruh 
tetapi tidakterbukti 
berpengaruh secara 
signifikan. Berdasarkan 
analisis koefisien 
determinasi (R2), 
menunjukkan bahwa 
81,50% kepuasan 
nasabah dijelaskan 
dalam 5 variabel 
Sedangkan18,50%  
tidak masuk dalam 
variabel kuallitas 

Penelitian 
terdahulu 2: 

Linda 
Wijayani 
Yuliasari 
(2011) “ 
Analisis 
Kualitas 
Layanan Pada 
Rumah Sakit 
Islam Malang 
Unisma 

Dimensi 
kualitas 
pelayanan 
seperti: 

Tangible, 
Responsiveness
Assurance, 
Reability, 
Emphaty 

Rumah Sakit 
Islam Malang 
Unisma 

Rentang Skala, 
Indeks Kepuasan 
Pelanggan dan 
Diagram Kartesius 

Pengukuran rentang 
skala diperoleh hasil 
116 masuk rentang 84-
121 (rendah), IKP 
sebesar 0,566 masuk 
dalam kategori tidak 
puas. Sedangkan 
diagram kartesius, 
yang msuk kuadran I 
variabel bukti 
langsung, jaminan dan 
empati, kuadran II  
daya tanggap, kuadran 
III tidak ada, dan 
kuadran IV kehandalan 

Peneliti 
Sekarang: 
Analisis 
kualitas 
layanan pada 
Bank 
Muamalat  
cabang Malang 

Dimensi 
kualitas 
pelayanan 
seperti: 
Reability,Respo
nsiveness,Assur
ance.Tangible,
Emphaty 

Bank 
Muamalat 
Indonesia 
cabang 
Malang 

Rentang skala dan 
indeks kepuasan 
konsumen (IKP) 

 

Sumber: Fia Transtianingzah (2006) 
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B. TINJAUAN TEORI 

1. Kualitas 

a. Definisi Kualitas 

Kualitas sering diartikan sebagai ukuran relativ kebaikan suatu 

produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas 

kesesuaian. Kualitas desain merupakan spesifikasi produk, sedangkan 

kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk 

atau jasa mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang 

di tetapkan. Dalam prespektif TQM (total quality management), 

kualitas dipandang secara lebih luas, di mana tidak hanya aspek hasil 

saja yang di tekankan, melainkan juga meliputi proses, lingkungan, 

dan manusia. Hal ini tampak jelas dalam defenisi yang dirumuskan 

oleh Goetsh dan Davis (1994) (dalam Tjiptono, 20:2000) yaitu bahwa 

kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan. 

Menurut Lupiyoadi (2001:144) kualitas diartikan sebagai 

sejauh mana suatu produk atau jasa memenuhi spesifikasi-

spesifikasinya. Sedangkan menurut American society for quality 

control (dalam Lupiyoadi, 2001:144) kualitas adalah keseluruhan ciri-

ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam 
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hal kemampuanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah 

ditentukan atau bersifat paten. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kualitas adalah kebaikan dari suatu produk atau jasa yang 

memenuhi spesifik-spesifiknya dalam hal memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat paten dan bersifat sangat 

dinamis. 

b. Perpektif Terhadap Kualitas 

Kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan (Kotler, 2000) (dalam Tjiptono, 

2005:273). Sedangkan Menurut Garvin (dalam Lovelock, 1994; Ros, 

1993) (dalam Tjiptono, (2000:21) ada lima (5) macam prespektif 

kualitas yang berkembang. Dari Kelima macam prespektif inilah yang 

bisa menjelaskan mengapa kualitas bisa diartikan secara 

beranekaragam oleh orang yang berbeda dan dalam situasi yang 

berlainan. Adapun kelima macam prespektif kualitas antara lain: 

1. Transcendental approach 

Maksud dari pendekatan ini adalah kualitas sering dipandang 

sebagai innate excellence, dalam artian kualitas hanya dapat 

dirasakan atau diketahui, tetapi sulit untuk didefenisikan dan 

dioprasionalisasikan. 
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2. Product-based approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan 

karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan. 

3. User-based approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas 

tergantung pada orang yang memandangnya, sehinggga produk 

atau jasa yang paling memuaskan merupakan produk atau jasa 

yang berkualitas paling tinggi. 

4. Manufacturing-based approach 

Prespektif ini bersifat supplay-based terutama memperhatikan 

prakti–praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta 

mendefenisikan kualitas sebagai kesusuaian atau sama dengan 

persyaratan. ( conformance to requirements ). 

5. Value-based approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. 

Dengan mempertimbangkan trade-of antara kinerja dan harga, 

kualitas didefenisikan sebagai “affordable excellence”. 

Persepsi konsumen timbul ketika harapan dari mereka 

terpenuhi, dengan membandingkan kinerja yang dihasilkan sehingga 

pelanggan terpuaskan. Menurut Rangkuti (2002) Presepsi konsumen 

adalah proses dimana individu memilih, mengorganisasikan, serta 

mengartikan stimulus yang diterima melalui alat inderanya menjadi 
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suatu makna. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persepsi 

konsumen adalah:  

1. Harga Harga yang rendah menimbulkan persepsi produk tidak 

berkualitas. Harga yang terlalu rendah menimbulkan pembeli tidak 

percaya kepada penjual. Sebaliknya, harga yang tinggi 

menimbulkan persepsi produk tersebut berkualitas. Harga yang 

terlalu tinggi menimbulkan persepsi penjual tidak percaya kepada 

pembeli.  

2. Citra/image, Citra yang buruk menimbulkan persepsi produk tidak 

berkualitas, sehingga konsumen mudah marah untuk kesalahan 

kecil sekalipun. Citra yang baik menimbulkan persepsi produk 

berkualitas, sehingga konsumen memaafkan suatu kesalahan 

meskipun tidak untuk kesalahan 

3. Tahap pelayanan, kepuasan konsumen ditentukan oleh berbagai 

jenis pelayanan yang didapatkan oleh konsumen selama ia 

menggunakan beberapa tahapan pelayanan tersebut. 

Ketidakpuasan yang diperoleh pada tahap awal pelayanan 

menimbulakan persepsi berupa kualitas pelayanan yang buruk 

untuk tahap pelayanan selanjutnya, sehingga konsumen merasa 

tidak puas dengan pelayanan secara keseluruhan 

4. Momen pelayanan, situasi pelayanan dikaitkan dengan kondisi 

internal konsumen sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan. 



14 
 

 

Dimana kinerja pelayanan ditentukan oleh: Pelayan - Proses 

Pelayanan - Lingkungan fisik dimana pelayanan diberikan.  

2. Jasa 

a. Definisi Jasa  

Jasa sering dipandang menjadi fenomena yang rumit. Kata jasa 

mempunyai banyak arti dari nilai personal sampai nilai produk. Ada 

beberapa pendapat yang menerangkan tentang jasa. Menurut Philip 

Kotler dalam buku Djalim Saladim (2002:6) jasa adalah setiap 

kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain 

dan pada dasarnya tidak terwujud serta tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin atau tidak mungkin 

juga dikaitkan dengan suatu produk fisik. Menurut Willian Stanton 

Michail J.etzel bruice, J walker dalam buku Djalim Saladim (2002:6) 

jasa adalah kegiatan yang tidak dapat berwujud (intangible) yang 

merupakan tujuan penting dari suatu rencana transaksi guna 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Sedangkan menurut Zithaml 

dan Bitner (1996:5) jasa diartikan sebagai semua aktifitas ekonomi 

yang outputnya bukan produk atau kontruksi fisik, yang secara umum 

konsumsi dan produksinya secra beersamaan (simultan), dan nilai 

tambah yang diberikanya dalam bentuk yang secara prinsip intangible 

(kenyamanan, hiburan, kecepatan, dan kesehatan) bagi pembeli 

pertamanya. (Yazid, 4:2001) 
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Dari tiga pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

jasa adalah kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 

lain dan pada dasarnya tidak berwujud, tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu dan konsumsi dan produksinya dilakaukan dalam 

waktu yang sama dengan tujuan akhirnya memberikan kepuasan pada 

konsumen.  

b. Karakteristik Jasa 

Menurut Tjiptono (2005:18), Jasa memiliki karakteristik unik. 

Karakteristik ini yang membedakan antara produk atau barang dan jasa 

yang membedakanya dan berdampak pada cara memasarkanya, 

diantaranya: 

1. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi, kemudian dijual, lalu dikonsumsi, 

sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama.  

2. Perishability 

Jasa tidak tahan lama dan tidak bisa disimpan. 

3. Variability 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non standardized 

output, artinya variasi bentuk, kualitas, dan jenis tergantung pada 

siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut diproduksi. 
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4. Lack of ownership 

Merupakan perbedaan dasar antara jasa dan barang. 

3. Kualitas Layanan Jasa 

a. Definisi Kualitas Layanan Jasa 

Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaianya 

untuk mengimbangi harapan pelanggan. (Tjiptono, 2005:259). 

Menurut Wyckof (dalam Lovelock, 1988), kualitas jasa adalah tingkat 

keunggulan yang di harapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dengan 

kata lain ada dua faktor utama yang mempangaruhi kualitas jasa, yaitu 

expected service dan perceived service (Parasuraman, et al., 1985). 

Implikasinya, baik atau buruk suatu kualitas jasa tergantung pada 

kemempuan penyedia jasa memenuhi harapan pelangganya secara 

konsisten. (dalamTjiptono, 260:2005). 

Menurut Lupiyadi (2001:144) menyatakan bahwa kualitas jasa 

adalah seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas layanan yang mereka terima antara kenyataan dan 

harapan pelanggan atas layanan yang mereka peroleh atau terima. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kualitas jasa 

adalah kemampuan suatu perusahaan jasa untuk memberikan 

pelayanan yang diinginkan konsumen, sehingga yang telah diharapkan 
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konsumen sesuai dengan yang dipersepsikan konsumen. Sehingga 

keunggulan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

Dalam model servqual kualitas jasa didefinisikan  sebagai penilaian 

atau sikap global berkenaan dengan superioritas suatu jasa. Menurut  

Parasuraman dalam (Tjiptono, 2005:262). Definisi ini berlandaskan 

pada tiga landasan konseptual yaitu: kualitas jasa lebih sukar 

dievaluasi konsumen dari pada kualitas barang, presepsi terhadap 

kualitas jasa merupakan hasil dari perbandingan antara harapan 

pelanggan dengan kinerja aktual jasa, evaluasi kualitas tidak hanya 

dilakukan atas hasil jasa, namun mencangkup evaluasi terhadap proses 

penyampaian jasa. 

Sebuah model yang dikembangkan oleh Parasuraman (2002) 

yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kualitas 

layanan. Dari model tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas layanan ialah harapan pelanggan dan layanan yang dirasakan. 

Dengan membandingkan harapan dan layanan yang dirasakan maka 

akan timbul persepsi terhadap kualitas layanan. Dari persepsi tersebut 

bisa diketahui apakah suatu layanan dikatakan baik atau tidak. 

Harapan  pelanggan dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama faktor 

internal atau dari dalam diri pelanggan meliputi informasi dari mulut 

ke mulut/word of mouth entah itu dari teman, keluarga atau para pakar 

atau ahli, yang kedua kebtutuhan pribadi dari pelanggan dan ketiga 
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yaitu pengelaman masa lalu dari pelanggan. Sedangkan faktor 

eksternal atau dari luar adalah berupa informasi tambahan dari luar 

yang didapat oleh pelanggan seperti iklan media cetak atau elektronik 

atau lainya. Adapun model yang dikembangkan oleh Parasuraman 

mengenai faktor penentu kualitas layanan dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Model Penentu Kualitas Layanan/Determinants of Perceived Service Quality 

 

Sumber: A.Parasuraman, University of Miami (2002) 

Word of 
mouth 

Personal 
needs Past 

experience 

External 
comunicaation 
to customers 

Perceived 
service quality 

Expected service 

Perceived service 

Service quality 
gap 
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Selain itu Parasuraman juga mengembangkan sebuah model yang 

mengindentifikasi kesenjangan (Gap) yang ada dalam kualitas layanan 

jasa. Model ini menjelaskan kesenjangan-kesenjangan yang kemungkinan 

terjadi dalam kualitas layanan. Kelima kesenjangan (Gap) tersebut ialah 

sebagai berikut: 

a. Kesenjangan informasi pasar (market information gap), merupakan 

perbandingan antara layanan yang diharapkan pelanggan (customers’ 

service expection) dan persepsi manajemen terhadap harapan 

pelanggan (organizations’understanding expection). 

b. Kesenjangan standar pelayanan (standart service gap), merupakan 

perbandingan persepsi perusahaan terhadap harapan pelanggan 

(organizations’understanding expection) dan standar layanan pada 

perusahaan (organizations’ service standart). 

c. Kesenjangan kinerja pelayanan (service performance gap) merupakan 

perbandingan antara standar pelayanan pada perusahaan 

(organizations’ service standart) dan kinerja pelayanan dari 

perusahaan (organizations’ service performance). 

d. Kesenjangan komunikasi internal (internal comunication’s gap) 

merupakan perbandingan antara kinerja pelayanan perusahaan 

(organization’s service performance) dan komunikasi perusahaan 

kepada pelanggan (organization’s comunication’s to customer’s). 
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e. Kesenjangan kualitas layanan (service quality gap) merupakan 

perbandingan antara layanan yang diharapkan pelanggan (customer’s 

expections) dan layanan yang dipersepsikan oleh pelanggan 

(customer’s service perceptions). Model kesenjangan kualitas layanan 

dapat diliahat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.2 

Model Kesenjangan Kualitas Layanan/A Gaps Modelof Service Quality 

CUSTOMERS SERVICE ORGANIZATION 

  

Sumber:A. Parasuraman, University of Miami (2002) 
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Tjiptono (2005:262) menjelaskan secara terperinci dan lebih 

mendalam mengenai model kesenjangan atau gap kualitas layanan yang 

dikembangkan oleh parasuraman sebagai berikut: 

a. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen 

terhadap harapan pelanggan (knowledge gap). Pihak manajemen 

perusahaan tidak selalu dapat memehami harapan pelanggan secara 

akurat. Kesenjagan ini terjadi karena orientasi penelitian pemasaran, 

pemanfaatan yang tidak memadai atas temuan penelitian, kuranngnya 

interaksi antara pihak manajemen dan pelanggan, komunikasi dari atas 

kebawah yang kurang memadai. 

b. Perbedaan persepsi antara manajemen terhadap harapan konsumen dan 

spesifikasi jasa (standart gap). Dalam situasi tertentu, manajemen 

mungkin mampu memahami secara tepat yang diinginkan pelanggan, 

namun mereka menyusun standar kinerja secara jelas. Hal ini bisa 

terjadi karena tidak adanya komitmen total manajemen terhadap 

kualitas jasa, kekurangan sumber daya, adanya kelebihan permintaan, 

presepsi adanya ketidak layakan, tidak memadainya standarisasi tugas 

dan tidak ada penyusunan tujuan 

c. Perbedaan antara spesifikasi kualitas jasa dengan penyampaian jasa. 

Gap ini disebabkan karena karyawan kurang terlatih dan mengusai 

tugasnya, beban kerja terlampau berlebihan, standart kinerja tidak 
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dapat terpenuhi karyawan, karyawan tidak bersedia memenuhi standart 

kinerja yang ditetapkan. 

d. Perbedaan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan janji 

perusahaan. Resikonya harapan pelanggan melampaui batas sehingga 

sulit terpenuhi. Kesenjagan ini terjadi karena tidak memadainya 

komunikasi horizontal, adanya kecenderungan untuk memberikan janji 

yang berlebihan. Dalam hal ini komunikasi eksternal telah mendistorsi 

harapan pelanggan. 

e. Kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan. 

Kesenjagan ini terjadi karena apabila pelanggan mengukur kinerja 

perusahaan dengan cara yang berbeda, atau bisa salah mempersepsikan 

kualitas jasa tersebut. Kesenjagan ini terjadi jika harapan dan presepsi 

sama maka akan menimbulkan presepsi yang positif terhadap citra 

perusahaan, tetapi bila yang diterima lebih rendah maka kesenjagan ini 

menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. 

4. Jasa yang Diharapkan 

Harapan konsumen atau pelanggan mempunyai peranan besar 

dalam menentukan kualitas produk (barang atau jasa).  Pada dasarnya ada 

hubungan erat antara harapan dengan kepuasan pelanggan dengan cara 

mengetahui kepentingan dari pelangganya. Untuk mengetahui harapan 

dari pelanggan, maka harus mengtahui kepentingan pelanggan itu sendiri, 
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sehingga pelanggan ketika menggunakan produk/jasa tersebut akan 

merasa terpuaskan. Dengan demikian harapan pelangganlah yang melatar 

belakangi adanya presepsi yang berbeda. Menurut Zeitmal, et al. (1993) 

(dalam Tjiptono, 2005:271) menunjukan 10 faktor yang mempengaruhi 

harapan pelanggan terhadap suatu jasa antara lain: 

a. Enduring service intensifiers: berupa harapan yang disebabkan oleh 

orang lain dan filosofi pribadi mengenai jasa. 

b. Kebutuhan pribadi: meliputi kebutuhan fisik, sosial dan psikologis. 

c. Transitory service intensifiers: terdiri atas situasi darurat yang 

membutuhkan jasa tertentu dan jasa terakhir yang pernah dikonsumsi 

pelanggan. 

d. Persepsi pelanggan terhadap tingkat pelayanan perusahaan lain. 

e. Self perceived service role: persepsi pelanggan terhadap tingkat 

layanan perusahaan dalam proses penyampaian jasa. 

f. Faktor situsional yang berada diluar kendali penyedia jasa. 

g. Janji layanann eksplisit: baik berupa iklan, perjanjian maupun 

komunikasi dengan karyawan penyedia jasa. 

h. Janji layanan Implisit: yang tercermin dari harga dan saran pendukung 

i. Word of month, baik dari  teman, keluarga, rekan kerja, pakar, mauoun 

publikasi masa. 

j. Pengalaman masa lampau. 

 



24 
 

 

5. Strategi Peningkatan Kualitas Jasa 

Dalam upaya peningkatan kualitas jasa harus ada penetapan 

strategi yang sesuai. Peningkatan kualitas pelayanan menurut Tjiptono 

(2000:88) antara lain: 

a. Mengindentifikasi determinan utama kualitas pelayanan untuk 

mengetahui posisi terbaik perusahaan dimata konsumen dibanding 

pesaing, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas 

pelayananya. 

b. Mengelolah harapan pelanggan aagra jasa atau layanan yang diterima 

konsumen lebih besar dari harapan. 

c. Mengelolah bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat presepsi 

pelanggan selama dan setela jasa diberikan. 

d. Mendidik konsumen tentang jasa yaitu membantu pelanggan dalam 

memahami suatu jasa yang merupakan suatu upaya yang sangat positif 

dalam rangka menyampaikan kualitas jasa. 

e. Mengembangkan budaya kualitas agar organisasi menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan 

kualitas secara terus menerus. 

f. Menciptakan automating quality automatisasi dapat mengatasi 

variabel kualitas jasa yang disebabkan kurangnya sumber daya 

manusia. 
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g. Menindak lanjut jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa 

yang perlu ditingkatkan.  

h. Peningkatan mutu kualitas kelayanan jasa bank 

Menurut Djalim (2000:77) ada beberapa kreteria dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan bank antara lain: 

a. Komuniksi, disampaikan dengan jelas dalam bahasa yang mudah 

dimengerti oleh nasabah 

b. Kopentensi, artinya karyawan harus memiliki ketrampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan 

c. Kesopanan, karyawan harus bersikap ramah, penuh hormat dan penuh 

perhatian 

d. Kreadibilitas, karyawan dan perusahaan harus bisa dipercayai dan 

memahami apa yang diinginkan nasabah 

e. Reability, pelayanan harus dilaksanakan dengan konsisten dan cermat 

f. Cepat tanggap, karyawan harus memberikan tanggapan dengan cepat 

dan kreatif atas permintaan dan masalah konsumen. 

6. Metode Servqual 

Metode ini pertama kalinya dipopulerkan oleh sebuah tim riset 

pemasaran yang dikembangkan oleh A. Parasuraman dan kawan-kawan. 

Pada awalnya ada sepuluh dimensi yang diteliti dalam metode SEVQUAL 

ini, yaitu Tangibles (Bukti Nyata), Reliability (Keandalan), 

Responsiveness (Ketanggapan), Competence (Kompetensi), Courtesy 
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(Kesopanan), Credibility (Kredibilitas), security (Merasa Aman), Access 

(akses), Communication (komunikasi), Understanding The Customer 

(Memahami Konsumen) 

Akan tetapi sejalan dengan perkembangannya, kesepuluh dimensi 

tersebut tersebut kemudian disempurnakan menjadi hanya lima dimensi 

antara lain: 

a. Bukti fisik /Tangibles, meliputi Penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personil, dan materi komunikasi. Dengan indikator sebagai berikut: 

1) Peralatan yang modern 

2) Fasilits fisik yang menarik 

3) Penampilan karyawan yang professional 

4) Bahan-bahan yang berkaitan dengan layanan(brosur, buku 

tabungan) terlihat menarik 

5) Jam bisnis yang nyaman 

b. Kehandalan/Reliability, merupakan kemampuan melakukan layanan 

secara akurat dan handal sesuai yang dijanjikan. Dengan indikator 

sebagai berikut: 

1) Memberikan layanan sesuai yang dijanjikan 

2) Keteguhan dalam menangani masalah pelanggan  

3) Memberikan layanan dengan benar 

4) Layanan diberikan pada saat itu juga 

5) Menyediakan layanan pada waktu seperti yang dijanjikan 
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6) Memberi informasi kepada pelanggan tentang kapan layanan akan 

dilakukan  

c. Daya tanggap/Responsiveness, merupakan Kesediaan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Dengan indikator 

sebagai berikut: 

1) Memberikan layanan yang cepat 

2) Kesediaan membantu pelanggan 

3) Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan 

d. Jaminan/Assurance, mencakup Pengetahuan dan kesopanan karyawan 

serta kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan 

keyakinan kedalam benak nasabah. Dengan indikator sebagai berikut: 

1) Karyawan yang menanamkan kepercayaan dalam benak pelanggan 

2) Membuat pelanggan merasa aman dalam transaksinya 

3) Karyawan selalu sopan dalam melayani 

4) Karyawan yang memiliki pengetahuan untuk menjawab 

pertanyaan pelanggan 

e. Empati/Emphaty, mencakup kepedulian, dan perhatian secara 

individual perusahaan kepada para pelangganya. Dengan indikator 

sebagai berikut: 

1) Memberikan perhatian individu kepada pelanggan 

2) Karyawan memperlakukan pelanggan dengan penuh perhatian 

3) Karyawan mengutamakan kepentingan terbaik nasabah 
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4) Memahami kepentingan khusus pelanggan 

Penyempurnaan tersebut merupakan hasil dari evaluasi banyak 

pihak yang menyebutkan bahwa sepuluh dimensi yang diteliti pada 

awal munculnya SERVQUAL sebenarnya ada beberapa dimensi yang 

dianggap sama. Sehingga diputuskan untuk memasukkan dimensi-

dimensi yang sama tersebut menjadi sebuah dimensi penilaian yang 

baru. Adapun pengelompokan dimensi tersebut seperti yang 

digambarkan pada tabel 1.3 di bawah ini. 

Tabel 2.2 

Hubungan 5 Dimensi Terbaru Dengan 10 Dimensi Awal SERVQUAL 

10 Dimensi awal 
5 Dimensi Servqual Baru 

Tangibel Reability Responsiveness Assurance Empaty 

Tangibel      

Reability      

Responsiveness      

Competence  

Courtesy  

Credibility 

Security 

     

Access 

Communication 

Understanding  the 
customers 

     

Sumber: A. Parasuraman (University of Miami), (2002) 
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7. Kepuasan Konsumen 

a. Definisi Kepuasan Konsumen 

Konsep kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak. 

Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana, 

maupun kompleks dan rumit. Dalam hal ini peranan setiap individu 

dalam service encounter sangatlah penting dan berpengaruh terhadap 

kepuasan yang di bentuk. Banyak pakar yang memberikan defenisi 

mengenai kepuasan pelanggan. Day (dalam Tse dan Wilton, 1988) 

menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan atas 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

dan kinerja aktual produk atau jasa yang dirasakan setelah 

pemakaianya. Sedangkan menurut Kotler (1994) menandaskan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan 

dengan harapanya. (dalamTjiptono, 2005: 349) 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (1997:31) bahwa harapan konsumen 

terhadap kualitas suatu jasa terbentuk dari beberapa faktor sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan layanan yang sudah ada, harapan yang disebabkan 

oleh orang lain dan filosofi seseorang tentang jasa. Seseorang akan 
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mengharapkan seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik bila 

orang lain mendapatkanya. 

2. Kebutuhan personal, kebutuhan yang dirasakan seseorang sangat 

mendasar bagi kesejahteraanya yaitu kebutuhan fisik, sosial, dan 

psikologis. 

3. Peningkatan layanan sementara, merupakan faktor individual yang 

bersifat sementara yang meningkatkan sensitifitas konsumen, 

meliputi: situasi darurat dan jasa yang diberikan. 

4. Alternatif layanan yang dirasakan, merupakan presepsi pelanggan 

terhadap tingkat atau derajat pelayanan perusahaan lain yang 

sejenis. 

5. Faktor situasional, terdiri atas dari segala kemungkinan yang bisa 

mempengaruhi kinerja jasa misalnya: antrian nasabah pada awal 

bulan. 

6. Janji layanan secara eksplisit, pernyataan secara personal oleh 

organisasi tentang jasanya kepada konsumen (iklan, personal 

selling, dan sebagainya) 

7. Janji layanan secara implisit petunjuk berkaitan dengan jasa yang 

memberikan kesimpulan bagi pelanggan tentang jasa yang 

bagaimana seharusnya akan diberikan biaya untuk memperolehnya 

atau harga dan alat pendukung jasanya, misalnya: harga mahal 

identik dengan kualitas yang tinggi.  
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c. Mengukur Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (2000),(dalam Tjiptono, 2005:366) ada 

beberapa metode yang dapat dipergunakan untuk mengukur kepuasan 

pelanggan. Ia mengemukakan empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan, yaitu:  

1. Sistem keluhan dan saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelangganya 

untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media 

yang digunakan meliputi kotak saran, kartu komentar, 

menyediakan saluran telpon khusus, dan lain-lain. 

2. Survai kepuasan pelanggan 

Metode survai baik itu melalui pos, telepon, maupun wawancara. 

(McNeal dan Lamb dalam Peterson dan Wilson, 1992). Melalui 

survai, perusahaan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara 

langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda 

positif bahwa perusahaan menaruh perhatian kepada para 

pelangganya. 

3. Ghost shopping 

Metode ini dilaksanakan dengancara mempekerjakan beberapa 

(ghost shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper 
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tersebut menyampaikan temuan-temuanya mengenai kekuatan dan 

kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengelaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. 

4. Lost custemer analysis 

Metode ini perusahaan berusaha menghubungi para pelangganya 

yang telah berhenti atau beralih pemasok. Diharapkan akan 

memperoleh informasi penyebab hal tersebut. 

d. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 

Kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan 

konsumen. 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 saksama harapan pelanggan serta kebutuhan 

mereka. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan pengelaman 

pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengelaman yang 

tidak menyenangkan. Dan pada giliranya kepuasan pelanggan dapat 

menciptakan kesetiaan atau loyalitas kepada perusahaan. (Tjiptono, 

2001:54) 

C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah kerangka pikir. Kerangka 

pikir atau juga disebut kerangka konseptual merupakan model konseptual 
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tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah penting (Sekaran:1992) dalam widayat (2004:59). Kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir Analisis Kualitas Layanan  

  

 

 

 

 

 

   

Sumber: Parasuraman (2002) 

Kerangka pikir di atas berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori. 

Dalam penelitian ini menggunakan dimensi kualitas pelayanan seperti: 

Tangible (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), 

Assurance (jaminan), Emphaty (empaty) untuk mengetahui persepsi nasabah 

atas kualitas layanan pada Bank Muamalat Indonesia cabang Malang. Yaitu 

mengidentifikasi harapan dari nasabah atas layanan kemudian 

Bukti langsung/tangible 

(x1) 

Kehandalan/reliability 

(x2) 

Daya tanggap/responsiveness 

(x3) 

Jaminan/assurance 

(x4) 

Empati/emphaty 

(x5) 

KUALITAS 
LAYANAN 
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membandingkan dengan kinerja atau kenyataan layanan yang diterima oleh 

nasabah. Menurut Fandy Tjiptono (2000), harapan pelanggan dapat 

didefinisikan sebagai perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang 

akan diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa. 

Sedangkan kinerja merupakan tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai 

seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan 

batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan. (Samsudin:2005) 

D. Hipotesis  

Hipotasis merupakan pernyataan sementara yang perlu dibuktikan 

benar atau tidak (Umar, 2003:61). Berdasarkan latar belakang, rumusan 

masalah, dan tinjauan pustaka maka ditarik hipotesis sebagai berikut: 

1. Diduga persepsi nasabah baik atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Bank Muamalat Indonesia cabang Malang. 

2. Diduga para nasabah puas atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

Bank Muamalat Indonesia cabang Malang.  

 


