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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Hasil Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengaruh 

Kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah sebagai berikut : 

Menurut penelitian Husnul Hotimah (2011) Variabel bebas yang 

digunakan pada penelitian adalah Bukti fisik, Kehandalan, Daya tanggap, 

Jaminan, Empati serta variabel terikatnya adalah kepuasan pelanggan. Analisis 

data menggunakan Uji Regresi Linier Berganda. Hasil hipotesis uji t 

menunjukan  bahwa hanya pada variabel empati dan assurance yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sedangkan 

pada variabel responsiveness, tangible, dan reliability berpengaruh positif 

namun tidak signifikan. Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,549 menunjukan 

bahwa 54,9% kepuasan nasabah dapat dijelaskan oleh variabel tangible, 

reability, responsiveness, assurance dan emphaty. Sedangkan 45,1% kepuasan 

nasabah dijelaskan dari variabel lain selain kelima variabel tersebut yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  

Menurut penelitian Christiana Okky Augusta Lovenia (2012), Variabel 

bebas yang digunakan pada penelitian adalah Bukti fisik, Kehandalan, Daya 

tanggap, Jaminan, Empati, Variabel terikat yang digunakan adalah kepuasan 

nasabah. Pengujian hipotesis menggunakan uji t menunjukan bahwa kelima 

variabel bebas yang diteliti terbukti secara signifikan berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel dependen kepuasan nasabah. melalui uji f dapat 
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diketahui variabel bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan 

kepedulian berpengaruh terhadap variabel dependen kepuasan nasabah. angka 

Adjusted R Square yaitu sebesar 0,779 yang menunjukan bahwa variabel 

kualitas pelayanan mampu menjelaskan secara bersama-sama terhadap 

kepuasan nasabah Bank Jateng Cabang Utama Semarang sebesar 77,90%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti 

promosi, suku bunga dan lain-lain.  

Adapun perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 

adalah mengenai objek penelitian, sedangkan persamaannya yaitu mengenai 

jumlah sampel yang sama yaitu sebanyak 100 responden serta mengenai 

pengaruh Kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan pelanggan.  

2. Teori 

a. Kualitas Pelayanan  

1) Pengertian Kualitas Pelayanan 

Menurut American Society For Quality Control, kualitas adalah 

keseluruhan cirri-ciri dan karakteristik-karakteristik dari suatu 

produk/jasa dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Pada dasarnya 

terdapat tiga orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu sama 

lain seperti persepsi konsumen, produk/jasa dan proses. Konsistensi 

kualitas suatu jasa untuk ketiga orientasi tersebut menyumbang pasa 

keberhasilan suatu perusahaan ditinjau dari kepuasan pelanggan, 
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kepuasan karyawan dan profitabilitas organisasi (Lupiyoadi, 

2001:144) 

 Menurut Kotler (2002:83) pelayanan adalah tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan 

pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen 

dalam rangka memenuhi kebtuhan dan keinginan konsumen demi 

tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga 

mengatakan bahwa perilaku tersebut terjadi saat, sebelum dan sesudah 

terjadinya transaksi.  

 Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan 

menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ualang yang 

lebih sering. Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna, 

orang yang berbeda akan mengartikan secara berlainan tetapi dari 

beberapa definisi dapat kita jumpai memeliki beberapa kesamaan 

walaupun hanya cara penyampaiannya jasa biasanya terdapat pada 

elemen sebagai berikut : 

a) Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan 

pelanggan. 

b) Kualitas mencakup produk jasa, manusia, proses dan lingkungan. 

c) Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah.  
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 Kualitas Pelayanan yaitu suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. (Goetsh 1994 dalam Tjiptono 

2000 : 51). Menurut Sviokla, Kualitas adalah kemampuan perusahaan 

dalam memberikan jasa pelayanan kepada pelanggan. Keberhasilan 

perusahaan dalam memberikan jasa yang berkualitas kepada 

pelangganya, pencapaian pangsa pasar yang tinggi, peningkatan laba 

perusahaan.  

Svilokia memiliki delapan dimensi pengukuran yang terdiri dari 

aspek-aspek berikut : 

(1) Kinerja (Performance). Kinerja disini merujukpada karakter 

produk inti yang mliputi merek, atribut-atribut yang dapat 

diukur dan aspek-aspek kinerja individu. Kinerja beberapa 

produk biasanya didasari oleh prefensi subjektif pelanggan 

yang pada dasarnya bersifat umum (Universal) 

(2) Keragaman produk (Features). Features suatu produk dapat 

diukur secara subkjektif oleh masing-masing individu (dalam 

hal ini konsumen) yang menunjukan adanya perbedaan kualitas 

suatu produk/ jasa. Dengan demikian, perkembangan kualitas 

produk menuntut karakter flesibilitas agar dapat menyesuaikan 

diri dengan permintaan pasar.  

(3) Keandalan (Reliability). Keandalan suatu produk menandakan 

tingkat kualitas sangat berarti bagi konsumen dalam memilih 
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produk. Hal ini menjadi semakin penting mengingat besarnya 

biaya penggantian dan pemeliharaan yang harus dikeluarkan 

apabila produk yang dianggap tidak reliable mengalami 

kerusakan. 

(4) Kesesuaian (Conformance). Kesesuaian barang adalah 

keseuaian produk dengan standar dalam industrinya. 

Kesesuaian suatu produk dalam industri jasa diukur dari tingkat 

akurasi dalam waktu penyesuaian termasuk juga perhitungan 

kesalahan yang terjadi, keterlambatan yang tidak dapat 

diantisipasi dan beberapa kesalahan lain. 

(5) Daya tahan/ ketahanan (Durability). Ketahanan suatu produk 

adalah sebagai sejumlah kegunaan yang diperoleh oleh 

sesorang sebelum mengalami penurunan kualitas. Secara 

ekonomis ketahanan diartikan sebagai usia ekonomis suatu 

produk dilihat melalui jumlah kegunaan yang diperoleh 

sebelum terjadi keruskan dan keputusan untuk mengganti 

produk. 

(6) Kemampuan pelayanan (Servicebility). Kemampuan pelayanan 

bisa juga dsebut dengan kecepatan, kompetensi, kegunaan dan 

kemudahan produk untuk diperbaiki. Dimensi ini menunjukan 

bahwa konsumen tidak hanya memperhatikan adanya 

penurunan kualitas produk tetapi juga waktu sebelum produk 

disimpan, penjadwalan pelayanan, proses komunikasi dengan 
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staf, frekuensi pelayanan perbaikan akan kerusakan produk dan 

pelayanan lainnya. Variabel-variabel tersebut dapat 

merefleksikan adanya perbedaan standart perseorangan 

mengenai pelayanan yang diterima. Dimana kemampuan 

pelayanan suatu produk tersebut menghasilkan suatu 

kesimpulan akan kualitas produk yang dinilai secara subjektif 

oleh konsumen. 

(7) Estetika (Aesthetics). Estetika suatu produk dilihat melalui 

bagaimana tampak luar suatu produk terdengar oleh konsumen, 

bagaimana tampak laur suatu produk, rasa maupun bau. Jadi 

estetika jelas merupakan penilaian dan refleksi yang dirasakan 

oleh konsumen. 

(8) Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality). Konsumen 

tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai atribut-

atribut produk dan jasa. Namun biasanya konsumen memiliki 

informasi tentang produk secara tidak langsung, misalnya 

melalui merek, nama, negara produsen. Ketahanan produk 

misalnya, dapat menjadi sangat kritis dalam pengukuran 

kualitas produk. (Lupiyoadi,2001:146) 

Dimensi kualitas pelayanan (Servqual) oleh Parasuraman (1998) 

dibagi menjadi lima dimensi antaranya adalah : 

a)       Tangibles (Bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukan eksistensinya kepada pihak eksternal. 
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Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti 

nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

Meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang dan lain sebagainya), 

perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (tekhnologi), 

serta penampilan pegawainya. 

b)        Reliability (Kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat 

dan terpercaya, kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan 

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan dengan 

akurasi yang tinggi. 

c)        Responsiveness (ketanggapan)  yaitu kemampuan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) 

dan tepat kepadaa pelanggan, dengan penyampaian informasi 

yang jelas. 

d)        Assurance (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan ras percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain 

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan 

santun. 
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e)        Emphaty (empati) yatitu memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para 

pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. 

Dimana suatu perusahaan diharapkan memiiki pengertian 

secara spesifik, serta memiliki wautu untuk pengoprasian yang 

nyaman bagi pelanggan (Lupiyoadi, 2011) 

2) Skala pengukuran dan dimensi Servqual 

Dalam rangka menghasilkan suatu pelayanan yang 

berkualitas, perusahaan diharapkan dapat mengukur pelayanan 

yang telah diberikan kepada pelanggannya melalui skala 

pengukuran berdasarkan hasil penelitian beberapa ahli sebelumnya. 

Model servqual memiliki aplikasi skala pengukuran yang disebut 

dengan multiple item scale yang merupakan hasil penelitian 

Parasuraman. Skala dengan validitas dan reliabilitas yang baik 

tersebut digunakan perusahaan untuk dapat mengerti lebih baik 

harapan dan persepsi pelanggan akan pelayanan yang diinginkan, 

yang dapat menghasilkan peningkatan pelayanan. 

Salah satu aplikasi yang digunakan dari skala pengkuran 

servqual ini adalah dengan menentukan nilai kepentingan relatif 

lima dimensi yang memepengaruhi persepsi pelanggan. 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan regresi nilai persepsi 

kualitas pelanggan dengan masing-masing nilai dimensi servqual.  
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Variabel penelitian tersebut terdiri atas empat kategori dalam tabel 

2.2.1 berikut ini (Parasuraman dkk, 1998) 

Tabel 2.2.1 

Skala Pengukuran  

Keterangan Skor 

Sangat baik 4 

Baik 3 

Cukup baik 2 

Buruk  1 

 

 Penelitian yang mereka lakukan pada 1998 menyimpulkan 

bahwa dari kelima dimensi tersebut terdapat kepentingan relatif 

yang berbeda-beda. Reliabilitas dalam hal ini secara konsisten 

merupakan dimensi yang paling kritis, kemudian pada tingkat 

kedua diduduki oleh jaminan, tingkat ketiga diduduki oleh 

keberwujudan (terutama oleh perusahaan perbankkan), keempat 

oleh ketanggapan, dan dimensi terakhir yang memiliki kadar 

kepentingan paling rendah yaitu empati. (Lupiyoadi, 2013:218 

3) Strategi meningkatkan kualitas jasa 

 Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan secara cermat, 

karena upaya penyempurnaan kualitas jasa berdampak signifikan 

terhadap budaya organisasi secara keseluruhan (Tjiptono, 2005: 

177).  Faktor yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah : 
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a) Mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa. Upaya ini 

membutuhkan proses mengidentifikasi determinan atau faktor 

penentu utama kualitas jasa berdasarkan sudut pandang 

pelanggan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah 

melakukan riset mendalam dalam rangka memahami 

determinan terpenting yang digunakan pelanggan sebagai 

criteria utama dalam mengevaluasi jasa spesifik. Langkah 

berikutnya adalah memperkirakan penilaian yang diberikan 

pelanggan sasaran terhadap perusahaan dan pesaing 

berdasarkan determinan-determinan tersebut.  

b) Mengelola ekspektasi pelanggan. Banyak persahaan yang 

berusaha melebih-lebihkan pesan komunikasinya kepada 

pelanggan. Semakin banyak janji yang diberikan, semakin 

besar pula ekspektasi pelanggan oleh penyedia jasa. Pepatah 

mengatakan “jangan janjikan apa yang tidak bisa diberikan, 

tetapi berikan lebih dari apa yang dijanjikan”. 

c) Mengelola bukti kualitas jasa. Ini bertujuan untuk memperkuat 

persepsi pelanggan selama dan sesudah jasa disampaikan. Oleh 

karena jasa merupakan kinerja dan tidak dapat dirasakan 

sebagaimana halnya barang fisik, maka pelanggan cenderung 

memeperhatikan dan mempersepsikan fakta-fakta tangible 

yang berkaitan dengan jasa sebagai bukti kualitas.  
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d) Mendidik konsumen tentang jasa. Hal ini merupaka upaya 

positif untuk mewujudkan proses penyampaian dan 

pengkonsumsian jasa secara efektif dan efisien. 

e) Menumbuh kembangkan budaya kualitas. Budaya kualitas 

(Quality culture) merupakan sistem organisasi yang 

menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi proses 

penciptaan dan oenyempurnaan kualitas secara terus menerus. 

Agar budaya kualitas bisa ditimbuh kembangkan dalam sebuah 

organisasi, diperlukan komintem menyeluruh dari semua 

anggota organisasi, muali dari yang tertinggi hingga terendah 

dalam struktur organisasi.  

f) Menciptakan automating quality. Otomatisasi berpotensi 

mengatasi masalah variablititas kualitas jasa disebabkan 

kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. 

Akan tetapi, sebelum memutuskan akan melakukan 

otomatisasi, penyedia jasa wajib mengkaji secara mendalam 

aspek-aspek yang membutuhkan sentuhan manusia. Dan 

elemen-elemen yang membutuhkan otomatisasi.  

g) Menindaklanjuti jasa. Penindaklanjutan jasa diperlukan dalam 

rangka menyempurnakan atau memperbaiki aspek-aspek jasa 

yang kurang memuaskan dan mempertahankan aspek-aspek 

yang sudah baik.  
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h) Mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Sistem 

informasi kualitas jasa merupakan sistem yang 

mengintergrasikan berbagai macam ancangan riset secara 

sitemtis dalam rangka mengumpulkan dan menyebarluaskan 

informasi kualitas jasa guna mendukung pengambilan 

keputusan.  

4) Kesenjangan kualitas pelayanan (Servqual) 

 Dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang telah disebutkan 

diatas, harus diolah dengan baik. Apabila tidak, hal tersebut dapat 

menimbulkan kesenjangan antara perusahaan dan pelanggan, 

karena perbedaan persepsi mereka tentang wujud pelayanan. 

Menurut Parasuraman dalam buku Tjiptono (2000:80) Lima 

kesenjangan (gap) yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi 

mengenai kualitas pelayanan adalah sebagai berikut : 

a) Gap persepsi manajemen yaitu adanya perbedaan antara 

penilaian pelayanan menurut pengguna jasa dan persepsi 

manajemen mengenai harapan pengguna jasa. Kesenjangan ini 

terjadi karena kurangnya orientasi penelitian pemasaran, 

pemanfaatan yang tidak memadai atas temuan penelitian, 

kurangnya interaksi antara pihak manajemen dan pelanggan, 

komunikasi dari bawah keatas yang kurang memadai, serta 

terlalu banyak tingkatan manajemen 
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b) Gap spesifikasi khusus yaitu kesenjangan antara persepsi 

manajemen mengenai harapan pengguna jasa dan spsesifikasi 

kualitas jasa. Kesenjangan terjadi antara lain karena tidak 

memadainya komitmen manajemen terhadap kualitas jasa, 

persepsi mengenai ketidaklayakan, tidak memadainya 

standarisasi tugas, dan tidak adanya penyusunan tujuan.  

c) Gap penyampaian pelayanan yaitu kesenjangan antara 

spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa (service 

delivery). Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh faktor-

faktor: Ambiguitas peran yaitu sejauh mana pegawai dapat 

melakukan tugas sesuai dengan harapan manajer tetapi 

memuaskan pelanggan, Konflik peran yaitu sejauh mana 

pegawai meyakini bahwa mereka tidak memuaskan semua 

pihak, kesesuaian pegawai dengan tugas yang harus 

dikerjakannya, kesesuaian tekhnologi yang digunakan pegawai, 

sistem pengendalian dari atasan yaitu tidak memadainya sistem 

penilaian dan sistem imbalan, Perceived control yaitu sejauh 

mana pegawai merasajan kebebasan untuk menentukan cara 

pelayanan. Teamwork yaitu sejauh mana pegawai dan 

manajemen merumuskan tujuan bersama didalam memuaskan 

pelanggan secara bersama-sama dan terpadu.  

d) Gap komunikasi pemasaran yaitu kesenjangan antara 

penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Ekpektasi 
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pelanggan mengenai kualitas pelayanan dipengaruhi oleh 

pernyataan yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi 

pemasaran. Kesenjangan ini terjadi karena tidak memadainya 

komunikasi horizontal, adanya kecenderungan untuk 

memberikan janji yang berlebihan. Dalam hal ini komunikasi 

eksternal telah mendistorsi harapa pelanggan. 

e) Gap dalam pelayanan yang dirasakan yaitu perbedaaan persepsi 

antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan oleh 

pelanggan. Jika keduanya terbukti sama maka perusahaan akan 

memperoleh citra dan dampak positif. Namun bila yang 

diterima lebih rendah dari yang diharapan, maka kesenjangan 

ini akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan.  

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Parasuraman dan 

kawan –kawan tersebut meliputi :  

(1) Penilaian pelanggan terhadap kualitas jasa adalah hasi dari 

perbandingan antara harapan (sebelum menerima jasa) dan 

pengalaman mereka (setelah menerima jasa). Jika harapanya 

terpenuhi, maka mereka akan puas dan persepsinya positif, dan 

sebaliknya jika tidak terpenuhi maka tidak puas dan 

persepsinya negative. Sedangkan bila kinerja jasa melebihi 

harapan, mereka bahagia (lebih dari sekedar puas). 

(2) Penilaian pelanggan pada kualitas jasa dipengaruhi oleh proses 

penyampai jasa dan output dari jasa. 
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(3) Kualitas jasa ada dua macam, yaitu kualitas dari jasa yang 

normal dan kualitas dari deviasi jasa yang normal 

(4) Apabila timbul masalah, perusahaan harus meningkatkan 

kotanya dengan pelanggan.  

b. Kepuasan Pelanggan 

1) Pengertian Kepuasan Pelanggan 

 Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 

yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan 

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. 

Jadi, kepuasan merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas 

kinerja dan harapan, jika kinerja memenuhi harapan maka 

pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka 

pelanggan akan sangat puas atau senang. Kunci untuk 

menghasilkan kesetiaan pelanggan adalah memberikan nilai 

pelanggan yang tinggi (Kotler, 2003 : 138). 

Kepuasan pelanggan menurut Guiltinan yaitu kepuasan 

pelanggan merupakan konsekuensi dari perbandingan yang 

dilakukan oleh pelanggan yang membandingkan antara tingkatan 

dari manfaat yang dirasakan terhadap manfaat yang diharapkan 

oleh pelanggan. Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan 

perusahaan harus mampu menawarkan kualitas dari suatu produk 

dan juga pelayanannya (Guiltinan, 1997 : 6) 
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 Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, terdapat 

lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu 

pertama kualitas produk, pelanggan akan menggunakan produk 

yang berkualitas. Kedua kualitas pelayanan, pelanggan akan 

merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik 

atau yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketiga 

adalah emosional, pelanggan akan merasa bangga dan 

mendapatkan keyakinan bahwa oranglain akan kagum terhadap 

dia apabila menggunakan produk dengan merk tertentu 

cenderung mempunyai kepuasan yang tinggi. Keempat adalah 

faktor harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relative murah akan memberikan nilai 

yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Faktor yang terakhir 

adalah harga, pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan 

suatu produk atas jasa cenderung puas perhadap produk atau jasa 

itu. 

Pencapaian kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan, 

dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

a) Memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara 

pihak manajemen dan pelanggan.  

b) Perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama 

untuk menciptakan visi didalam perbaikan proses pelayanan 
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yang termasuk didalamnya adalah memperbaiki cara berpikir, 

perilaku, kemampuan dan pengethuan dari semua sumber 

daya manusia yang ada. 

c) Memberi kesempatan kepada pelanggan utnuk 

menyampaikan keluhan dengan membentuk complaint and 

suggerstion system. 

d) Mengembangkan dan menerapkan accountable (perusahaan 

menghubungi pelanggan stetlah proses pelayanan terjadi 

untuk mengetahui kepuasan dan harapan pelanggan), 

proactive (perusahaan menghubungi pelanggan untuk 

mengatahui perkembagan pelayanannya), partnership 

marketing (pendekatan dimana perusahaan membangun 

kedekatan dengan pelanggan yang bermanfaat untuk 

meningatkan citra dan posisi perusahaan dipasar. (Lupiyoadi, 

2001:158) 

2) Model Kepuasan pelanggan 

 Menurut Schnaars (1991) dalam Tjiptono 

(2005:199), pada dasarnya tujuan sebuah bisnis adalah 

menciptakan para pelanggan yang puas. Sejalan dengan itu, 

berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun kerangka 

teoritikan guna menjelaskan determinan, proses 

pembentukan, dan konsekuensi kepuasan pelanggan. Secara 

garis besar, riset-riset kepuasan pelanggan didasarkan pada 
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tiga teori utama : contras theory, assimilation theory, dan 

assimilation-sontrast teori.  

 Contras theory berasumsi bahwa konsumen akan 

membandingkan kinerja produk actual dengan ekspektasi 

konsumen pra-pembelian. Apabila kinerja actual lebih besar 

atau sama dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas. 

Sebaliknya, jika kinerja actual lebih rendah dibandingkan 

ekspektasi, maka konsumen tidak puas. Assimilation theory 

menyatakan bahwa evaluasi purnabeli merupakan fungsi 

positif dari ekspektasi konsumen pra-pembelian. Karena 

proses diskonfirmasi secara psikologis tidak enak dilakukan, 

konsumen cenderung secara perceptual mendistorsi 

perbedaan antara ekspektasi dan kinerjanya kearah ekspektasi 

awal. Dengan kata lain, penyimpangan dari ekspektasinya 

cenderung akan diterima oleh konsumen bersangkutan.  

  Assimilation-contrast theory merupakan fungsi dari 

tingkat kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan 

kinerja actual. Apabila kesenjangannya besar, konsumen 

akan memperbesar gap tersebut, sehingga produk 

dipersepsikan jauh lebih bagus/buruk dibandingkan 

kenyataannya.  
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Gambar 2.2.2 Model kepuasan pelanggan 

Sumber : Fandi Tjiptono, 2008 
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3) Tekhnik Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

 Menurut Kotler (2005:72) Ada beberapa metode yang 

digunakan setiap perusahaan dalam mengukur dan memantau 

kepuasan pelangganya  dan pelanggan pesaing. Metode untuk 

mengukur kepuasan pelanggan ada empat yaitu : 

a) Sistem keluhan atau saran artinya setiap perusahaan yang 

berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan 

seluas-luasnya bagi para pelangganya untuk 

menyamapaikan saran,pendapatan, dan keluhan mereka. 

Media yang biasa digunakan melalui kotak saran diletakkan 

ditempat-tempat strategi, menyediakan kartu komentar, 

menyediakan saluran telepon. 

b) Survey kepuasan pelanggan, artinya kepuasan pelanggan 

dilakukan dengan menggunakan metode survey. Dengan 

survey perusahaan  memperoleh tanggapan dan umpan 

balik secara langsung dari pelanggan sekaligus juga 

memberi tanda positif bahwa perusahaan menarruh 

perhatian terhadap para pelanggannya. Dapat diukur 

dengan berbagai cara antaralain: 

a) Directly reported satisfaction, yaitu pengukuran 

dilakukan secara langsung melalui pertanyaan seperti 

sangat tidak puas, netral, puas dan sangat puas 
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b) Derived dissatisfaction, yaitu pertanyaan yang 

menyangkut besarnya harapan pelanggan terhadap 

atribut. 

c) Problem analysis, artinya pelanggan yang dijadikan 

responden untuk mengungkapkan dua hal pokok yaitu 

masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan 

penawaran dari perusahaan dan saran-saran untuk 

mlakukan perbaikan. 

d) Importance-performance analysis, artinya dalam 

tekhnik ini responden dimintai untuk me-ranking 

berbagai elemen dari penawaran berdasarkan 

pentingnya elemen. 

e) Ghost shopping artinya metode ini delaksanakan 

dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk 

berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli 

potensial produk perusahaan dan produk pesaing.  

f) Lost costumer analysis artinya perusahaan 

menghubungi para pelangganya yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok dan 

diharapkan diperoleh informasi penyebab terjadinya hal 

tersebut. 
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Ukuran kepuasan pelanggan dapat dikategorikan 

sebagai kurang puas, puas, dan samgat puas. Pengukuran mutu 

pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk 

beberapa tujuan yaitu :  

(1) Mempelajari persepsi masing-masing pelanggan 

terhadap mutu pelayanan yang dicari, diminati dan 

diterima atau tidak diterima pelanggan, yang akhirnya 

pelanggan merasa puas dan terus melakukan kerja 

sama. 

(2) Mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan dan 

harapan pelanggam pada saat sekarang dan masa yang 

akan dating yang disediakan perusahaan yang 

sesungguhnya dengan harapan pelanggan atas 

pelayanan yang diterima. 

(3) Meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-

harapan pelanggan. 

(4) Menyusun rencana kerja dalam menyempurnakan 

kualitas pelayanan dimasa yang akan datang (Kotler, 

2002: 38)  

c. Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan 

 Kotler mengemukakan banyak perusahan secara sistematis 

mengukur seberapa baik mereka memperlakukan pelanggan mereka, 

mengenali faktor-faktor yang memeberntuk kepuasan. Perusahaan 
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akan bertindak bijaksana dalam mengkur kepuasan pelanggan secara 

teratur. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan dan 

mempertahankan kepuasan nasabah adalah dengan memberikan 

pelayanan yang baik kepada nasabah. Pelayanan adalah faktor yang 

berharga yang dapat memberikan kesan mendalam bagi nasabah. 

pelayanan yang prima membuat nasabah akan merasa keberadaanya 

memang dibuthkan dan diperhatikan (Kotler, 2009:140) 

 Menurut Tjiptono (1997:125) yaitu dengan memperhatikan 

kualitas pelyanan terhadap konsumen, akan meningkatkan indeks 

kepuasan kualitas konsumen yang diukur dalam ukuran apapun. 

Beberapa pakar berpendapat bahwa kepuasan pelanggan menimbulkan 

kualitas jasa. Kepuasan pelanggan terhadap pengalaman jasa tertentu 

akan mengarah pada evaluasi atau sikap keseluruhan terhadap kualitas 

jasa sepanjang waktu.  

Menurut Zeithmal (2003: 85) kepuasan adalah konsep yang 

jauh lebih luas dari hanya sekedar penilaian kualitas pelayanan, tetapi 

juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kualitas pelayanan (jasa) 

merupakan focus penilaian yang merefleksikan persepsi pelanggan 

terhadap lima dimensi spesifik dari pelayanan (jasa). Kepuasan lebih 

inklusif, yaitu kepuasan ditentukan oleh persepsi terhadap kualitas 

pelayanan (jasa), kualitas produk, harga, faktor situasi dan faktor 

pribadi. Seperti terlihat pada gambar 2.2.3 
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Gambar 2.2.3 Dimensi Kepuasan Pelanggan 

Sumber : Zeithmal (2003) 

Kesimpulan dari teori-teori yang menyatakan hubungan antara 

kepuasan konsumen dengan kualitas pelayanan adalah kepuasan 

konsumen berhubungan dengan beberpa aspek salah satunya kualitas 

pelayanan dan sangat berkaita erat dengan kualitas, karena kualitas 

merupakan tolak ukurdan indeks dari kepuasan konsumen.  

d. Bank  

1) Pengertian Bank  

Menurut Kasmir (2008:05) bank dikenal sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, 

tabungan dan deposit. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat 

untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai 

tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima 

segalam macam bentuk pembayaran dan setoran seperti 
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pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan 

pembayaran lainnya.  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998  

tanggal 10 November 1998 tentang perbankkan, yang dimaksud 

dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalrkan kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 

25:2008). 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas 

lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang keuangan, artinya perbankkan selalu berkaitan dalam 

bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas 

dari masalah keuangan.  

2) Fungsi Utama bank 

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana 

kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk 

jasa perbankkan. Terdapat tiga fungsi utama bank yaitu : 

a) Menghimpun Dana dari Masyarakat 

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana 

dari masyarakat yang kelebihan dana. Benk menghimpun dana 
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dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat 

mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk 

melakukan investasi, dan menyimpan dana (uang). Masyarakat 

yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank 

untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana 

yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor 

yang sangat penting bagi masyarakat.  

Selain rasa aman, tujuannya lainya adalah sebagai 

tempat untuk melakukan investasi. Dengan menyimpan uang di 

bank, nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa return  

(imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang 

disimpan di bank) tergantung kebijakan masing-masing bank. 

Return yang diberikan dapat berupa bunga simpanan untuk 

bank konvensional atau bagi hasil yang diberikan oleh bank 

syariah.  

b) Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat 

Fungsi bank yang kedua adala menyalurkan dana 

kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan 

dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, 

karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang 

disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan 
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bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil atau lainya 

untuk bank syariah.  

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, 

disamping merupakan aktivitas yang dapat menhasilkan 

keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang idle (Idle 

Fun) karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana 

yang telah dihimpunya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu 

bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun 

dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank. 

3) Pelayanan Jasa Perbankan 

  Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

menjalankan aktivitasnya, bank juga dapat memberikan beberapa 

pelayanan jasa. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi 

bank yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat 

diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman uang (transfer), 

pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, letter of 

credit, inkaso, garansi bank dan pelayanan jasa lainnya.  

  Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan 

tekhnologi dan sistem informasi agar dapat memberikan pelayanan 

jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. pelayanan 

yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat 

dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank 
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adalah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berlomba-

lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan 

jasanya (Ismail, 2010:4) 

3. Kerangka Pikir 

Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui upaya memuaskan 

pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan tidak semata mata 

hanya menekankan pada transaksi namun justru lebih berfokus pada aspek 

relasi. Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat berharga 

demi mempertahankan eksistensi perusahaan dimasa yang akan datang. 

Layanan yang diberikan kepada pelanggan akan memacu puas tidaknya 

seseorang pelanggan atas pelayanan yang diberikan. 

Menurut kotler (2000:7)  kepuasan konsumen sangat berkaitan erat 

dengan kualitas. Kualitas memiliki dampak langsung terhadap kepuasan. 

Kualitas yang dimaksud yaitu kualitas pelayanan yang terdiri dari : 

a) Reliability (Kehandalan) yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa 

yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.  

b) Assurance (Jaminan) yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan  

c) Tangible (bukti fisik) yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personel, dan media komunikasi. 

d) Emphaty (Empati) yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian 

pribadi bagi pelanggan.  
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e) Responsiveness (daya tanggap) yaitu kemampuan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat.  

Berdasarkan pertimbangan diatas kerangka pikir yang akan dikembangkan 

peneliti terdapat pada Gambar 2.3.1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.1 Kerangka Pikir  

4. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar 

kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang 

dirumuskan.  
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Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dirmuskan sebagai 

berikut: 

H1 : Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah 

produk tabungan Sikemas PT. BPR Jatim Cabang batu. 

H2 : Salah satu variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari 

Reliability, Assurance, Tangible, Emphaty, dan Responsivennes 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan nasabah produk 

tabungan Sikemas PT. BPR Jatim Cabang Batu. 

 


