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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa 

sumber kepustakaan, penulis meliput bahwa apa yang merupakan 

masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting dan prospektif. 

Penelitian tentang Pengaruh Service Quality Terhadap Loyalitas 

Nasabah di Bank BRI Syariah KCP Selong  menurut sepengatahuan 

penulis belum ada yang meneliti karena sampai dengan saat ini penulis 

belum menemukan bentuk penelitian yang sama. Adapun kajian yang 

digunakan adalah: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
No Nama Judul Variabel Metode Hasil Analisis Perbedaan 

1 
Ahmad 

Riantoro 

Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

loyalitas 

nasabah 

Bank BRI 

cabang 

Sukoharjo 

Kualitas 

Pelayanan, 

Loyalitas 

Nasabah. 

Kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan yang 

terdiri dari empati dan 

bukti fisik secara parsial 

berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah, 

sedangkan keandalan, 

jaminan dan daya 

tanggap tidak 

berpengaruh secara 

parsial. Kualitas 

pelayanan secara 

bersama-sama sangat 

berpengaruh terhadap 

kualitas pelayanan 

Pada 

penlitian 

terdahulu 

objek 

penelitian 

terletak pada 

BRI 

Konvensiona

l. Sedangkan 

peneliti 

terletak pada 

BRI Syariah.  

2 
Meilastri 

Novita 

Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

kepuasan 

dan 

loyalitas 

Kualitas 

pelayanan, 

kepuasan, 

loyalitas 

Kuantitatif 

Bahwa variabel bukti 

fisik dan ketanggapan 

masing-masing 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah, sedangkan 

untuk variabel jaminan, 

Pada 

penelitian 

terdahulu 

peneliti 

fokus pada 2 

variabel 

dependet. 
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No Nama Judul Variabel Metode Hasil Analisis Perbedaan 

nasabah 

bank 

keandalan, dan 

perhatian masing - 

masing tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah. 

Variabel bukti fisik, 

jaminan, ketanggapan, 

keandalan, perhatian 

dan kepuasan masing - 

masing berpengaruh 

signifikan terhadap 

loyalitas nasabah 

Sedangkan 

pada 

penelitian ini 

hanya 

berfokus 

pada 1 

variabel 

dependet, 

yaitu 

loyalitas. 

3 

Maria 

Magdale

na 

Pengaruh 

Kepuasan 

Nasabah 

terhadap 

Loyalitas 

Nasabah 

KPR BTN 

pada 

PT.BTN 

Cabang 

Padang 

Kepuasan 

Nasabah, 

Loyalitas 

Nasabah 

Kuantitatif 

kepuasan nasabah KPR 

BTN berpengaruh 

positif terhadap 

loyalitas  pada  PT.  

Bank  Tabungan  

Negara  Tbk.  Cabang  

Padang 

Pada 

penelitian 

terdahulu 

peneliti 

meneliti 

tantang 

kepusan 

nasabah. 

Sedagkan 

peelitian ini 

meneliti 

tentang 

kualitas 

pelayanan. 

4 
Dibyo 

Iskandar 

Pengaruh 

kualitas 

pelayanan 

terhadap 

loyalitas 

nsabah 

dengan 

kepuasan 

dan 

kepercayaa

n nasabah 

seagai 

variabel 

intervening 

Kualitas 

pelayanan, 

loyalitas 

nasabah, 

kepuasan. 

Kuantitatif 

Kualitas Pelayanan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Kepuasan Nasabah Pada 

PD. Bank Perkreditan 

Rakyat BKK Boyolali 

Kota 

Pada 

penelitian 

terdahulu 

peneliti 

meneliti 

tentang 

loyalitas 

nasabah 

dengan 

kepuasan 

dan 

kepercayaan 

nasabah. 

Sedangkan 

pada 

penelitian ini 

peneliti 

hanya 

meneliti 

tentang 

loyalitas 

nasabah 

pada 

variable 

dependent 

nya. 
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No Nama Judul Variabel Metode Hasil Analisis Perbedaan 

5 

Davy 

Maysand

i 

Pengaruh 

Kualitas 

Layanan 

dan 

Pelayanan 

Prima 

Kredit 

Cepat 

Aman 

Terhadap 

Loyalitas 

nasabah 

pada PT 

Pegadaian 

Cabang 

Indarung 

Kualitas 

layanan, 

pelayanan 

prima, 

loyalitas 

nasabah 

Kuantitatif 

Dari hasil pengujian 

hipotesis diketahui 

bahwa terdapat 

pengaruh yang 

signifikan positif dari 

kualitas layanan 

terhadap loyalitas 

nasabah pada PT 

Pegadaian (Persero) 

UPC Indarung. Semakin 

tinggi kualitas layanan 

yang diberikan maka 

akan meningkatkan 

loyalitas nasabah pada 

PT Pegadaian (Persero) 

UPC Indarung. 

Pada 

penelitian 

terdahulu 

peneliti 

meneliti 

tentang 

kualitas dan 

pelayanan 

prima pada 

variable 

independent. 

Sedangkan 

pada 

variable 

independet 

peneliti ini 

hanya 

berfokus 

pada kualitas 

pelayanan. 

 

B. Kerangka Teoritis 

1. Perilaku Konsumen 

Proses psikologis dasar memainkan peranan penting dalam 

memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan 

pembelian mereka. Perusahaan yang cerdas berusaha untuk memahami 

proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh. 

Periset pemasaran telah mengembangkan “model tingkat” 

proses keputusan pembelian konsumen melalui lima tahap: pengenalan 

masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, 

dan perilaku pasca pembelian. Jelas, proses pembelian dimulai jauh 

sebelum pembelian aktual dan mempunyai konsekuensi dalam waktu 

lama setelahnya. 

Konsumen tidak selalu melalui lima tahap pembelian produk itu 

seluruhnya. Mereka mungkin melewatkan atau membalik beberapa 
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tahap. Ketika anda membeli merek pasta gigi regular anda, anda 

langsung bergerak dari kebutuhan akan pasta gigi ke keputusan 

pembelian, melewatkan tahap pencarian informasi dan evaluasi. 

Meskipun demikian, model 5 tahap memberikan kerangka referensi 

yang baik, karena model itu menangkap kisaran penuh pertimbangan 

yang muncul ketika konsumen menghadapi pembelian baru yang 

memerlukan keterlibatan tinggi.
11

 

a) Pengenalan Masalah 

Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu 

masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau 

eksternal. Dengan rangsangan internal, salah satu dari kebutuhan 

normal seseorang naik ke tingkat maksimum dan menjadi dorongan 

atau kebutuhan biasa timbul eksternal. 

Pemasar harus mengidentifikasi keadaan yang memicu 

kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah 

konsumen. Lalu mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran 

yang memicu minat konsumen. Terutama untuk pembelian 

fleksibel seperti barang-barang mewah, paket liburan, dan pilihan 

hiburan, pemasar mugkin harus meningkatkan motivasi konsumen 

sehingga pembelian potensial mendapat pertimbangan serius.
12

 

 

 

                                                             
11

 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jilid 1 (Jakarta:2008) hal. 184. 
12

 Ibid., Hal. 185. 
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b) Pencarian Informasi 

Ternyata, konsumen sering mencari jumlah informasi yang 

terbatas. Survei memperlihatkan bahwa untuk tahan lama, setengah 

dari semua konsumen hanya melihat satu toko, dan hanya 30% 

yang melihat lebih dari satu merek peralatan. Kita dapat 

membedakan antara dua tingkat keterlibatan dengan pencarian. 

Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut perhatian tajam. 

Pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap 

informasi tentang sebuah produk. Pada tingkat berikutnya, 

seseorang dapat memasuki pencarian informasi aktif, mencari 

bacaan, menelepon teman, melakukan kegiatan online, dan 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut.
13

 

c) Evaluasi Alternatif   

Bagaimana konsumen memproses informasi merek 

kompetitif dan melakukan penilaian nilai akhir? Tidak ada proses 

tunggal yang digunakan oleh semua konsumen, atau oleh seseorang 

konsumen dalam semua situasi pembelian. Ada beberapa proses, 

dan sebagian besar model terbaru melihat konsumen membentuk 

sebagian besar penilaian secara sadar dan rasional. 

Beberapa konsep dasar yang akan membantu kita memahami 

proses evaluasi. Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah 

kebutuhan. Kedua, konsumen mancari manfaat tertentu dari solusi 

                                                             
13

 Ibid., Hal. 186. 
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produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai 

sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 

menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan 

kebutuhan ini. Atribut minat pembeli bervariasi sesuai produk. 

d) Keputusan Pembelian 

Dalam tahap evaluasi , konsumen membentuk preferensi 

antarmerek dalam kumpulan pilihan. Konsumen mungkin juga 

membentuk maksud untuk membeli merek yang paling disukai. 

Pengetahuan merek atau produk kita, jumlah dan kemiripan 

pilihan merek dan tekanan waktu yang terlibat, serta konteks sosial 

(seperti kebutuhan justifikasi terhadap teman atau atasan), 

semuanya mempengaruhi apa dan bagaimana kita menggunakan 

heuristik pilihan. 

Konsumen tidak harus menggunakan satu jenis aturan pilihan 

saja. Terkadang, mereka menerpakan strategi keputusan bertahap 

yang menggabungkan dua pilihan atau lebih. Misalnya, konsumen 

mungkin menggunakan aturan keputusan nonkompensantoris 

seperti heuristik konjungtif untuk mengurangi jumlah pilihan 

merek sampai jumlah yang lebih dapat dikelola, dan kemudian 

mengevaluasi merek yang tersisa.
14

 

 

 

                                                             
14

 Ibid., Hal.187. 
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e) Perilaku Pascapembelian 

Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik 

dikarenakan melihat fitur menghawatirkan tertentu atau mendengar 

hal-hal menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap 

informasi yang mendukung keputusannya. Komunikasi pemasaran 

seharusnya memasok keyakinan dan evaluasi yang memperkuat 

pilihan konsumen dan membantunya merasa nyaman tentang 

merek tersebut. 

Karena itu tugas pemasar tidak berakhir dengan pembelian. 

Pemasar harus mengamati kepuasan pascapembelian, tindakan 

pascapembelian, dan pengguaan produk pascapembelian. 
15

 

2. Pengertian dan Tujuan Pelayanan Prima (Service Of Excellent) 

2.1. Pengertian Pelayanan Prima 

a) Pelayanan Prima adalah pelayanan yang sangat baik dan 

melampaui harapan pelanggan. 

Awalnya pelanggan memiliki harapan yang sederhana dan 

sementara di benaknya yang bersifat biasa dengan standar yang 

umum yang banyak diberikan oleh perusahaan lainnya namun 

ternyata adanya pelayanan ekstra yang tidak diduga dan 

merupakan suprise dari pelayanan perusahaan seperti seorang 

security tidak saja memberikan pelayanan keamanan namun 

membantu mngarahkan nasabah dalam pengambilan kartu 

                                                             
15

 Ibid., Hal. 188. 
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antrian, pengarahan penulisan dan pengambilan slip transaksi, 

pemberian majalah atau koran ketika menunggu antrian, serta 

pengarahan jalur antrian teller dan customer service di Bank.  

b) Pelayanan Prima adalah pelayanan yang memiliki ciri khas 

kualitas (quality nice). 

Ciri khas kualitas yang baik meliputi kemudahan , kecepatan, 

ketepatan, kehandalan, dan emphaty dari petugas pelayanan 

dalam pemberian dan penyampaian pelayanan kepada 

pelanggan yang berkesan kuat yang dapat langsung dirasakan 

pelanggan waktu itu dan saat itu juga. 

c) Pelayanan Prima adalah pelayanan dengan standar kualitas 

yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan 

pelanggan setiap saat, secara konsisten dan akurat (handal). 

Berorientasi kepada kepuasan pelanggan, selalu mengikuti 

perkembangan standar Internasional/ISO, dan menerapkan 

manajemen mutu total/konsistensi dan kesadaran mutu yang 

tinggi seperti customer orientation (fokus pelanggan), robotics, 

QC-Circles (siklus kendali mutu), automation (otomatisasi), 

discipline in the workplace (disiplin), quality improvement 

(perbaikan mutu), zero defects (kerusakan nol), dan 

sebagainya. 
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d) Pelayanan Prima adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan 

praktis (practical needs) dan kebutuhan emosional (emotional 

needs) pelanggan. 

Kebutuhan praktis meliputi nilai yang dirasakan dengan bentuk 

berwujud fisik (tangible) dan kebutuhan emosional yang 

dirasakan kepada fisiologis pelanggan.
16

 

2.2.  Tujuan Pelayanan Prima 

a) Tujuan pelayanan prima yaitu mencegah pembelotan dan 

membangun kesetiaan pelanggan atau customer loyality. 

Pembelotan pelanggan atau berpalingnya pelanggan 

disebabkan karena kesalahan pemberian pelayanan maupun 

sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam melayani 

pelanggan.
17

 

b) Tujuan pelayanan prima dapat memberikan rasa puas dan 

kepercayaan pada konsumennya. Dalam pelaksanaannya 

Pelayanan Prima merupakan pelayanan yang sangat baik dan 

melampaui harapan pelanggan dan pelayanan yang memiliki 

ciri khas kualitas (quality nice). Kualitas memberikan suatu 

dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang 

kuat dengan perusahaan. Pada jangka panjang ikatan seperti ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami harapan serta 

kebutuhan pelanggan . kebutuhan sesuai dengan rasa dan nilai 

                                                             
16  Nina Rahmayanty,  Manajemen Pelayanan Prima, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 18. 
17 Ibid. Hal. 8. 
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subjektif pelanggan. Dalam jangka waktu yang panjang 

perusahaan yang akan tetap bertahan hidup dalam menghadapi 

persaingan bisnis yang menggloal adalah perusahaan yang 

terus melakukan perbaikan dalam kegiatan pelayanan, 

operasional jasa atau inovasi prosuk untuk selalu 

meningkatkan kualitas.
18

 

3. Kualitas Pelayanan 

Menurut Zeithaml et.al, kualitas pelayanan yang diterima 

konsumen dinyatakan besarnya perbedaan antara harapan atau 

keinginan konsumen dengan tingkat presepsi mereka.
19

 Sedangkan 

menurut Lovelock kualitas adalah tingkat mutu yang diharapkan, dan 

pengendalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen
20

.  

Adapun dua faktor utama yang mempengaruhi layanan menurut 

parasurraman yaitu expected service dan perceived service. Apabila 

layanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan, 

maka kualitas yang diterima atau dirasakan sesuai dengan harapan 

pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal, 

tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah 

dari yang diharapkan maka kualitas layanan dipersepsikan rendah. 

Untuk itu maka, Zeithaml mendefinisikan bahwa pelayanan adalah 

                                                             
18

 Ibid. Hal. 12. 
19

 Fajar Laksana, Manajemen Pemasaran (Yogyakarta : 2008) hal. 88. 
20

 Ibid. Hal. 88. 
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penyampaian secara excellent atau superior dibandingkan dengan 

harapan konsumen.
21

 

4. Pelayanan Menurut Islam 

Agama Islam mengajarkan agar berbuat baik kepada 

manusia. Begitu pula dengan perusahaan, perusahaan harus berbuat 

baik kepada pelanggan agar kelangsungan hidup perusahaan tetap 

terjaga. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imron ayat 159 

yang berbunyi: 

ََكنَتََفظَاََغَليَظَٱَلَقَلَبَلَٱنَفَضوَاَ َنَٱَّللَََلَنَتَََلََمََوَلَو َفََبَماََرَْحََةَمََ  ََ  َ ََ ََ َََ َِ َْ ََ َََْ ََ ََِ ََ َ  ََ ََ َ ََ ََُ َ َََْ َََ َُْ ََ َ ََ ََِ َ  َِ ََ ََ ٍََََِّ َْ ََََََ َََِ
َهَمََوٱَستَ َغَفَرَََلََمََوَشاَوَرَهَمََِفَ ََمَنََحَوَلَكَفَٱَعَفََعن َ َِ َ َْ َُ ََِْ َََ َََ َُْ ََ َ َْ َِ َْ َََ َْ َََ َ َْ َُ ََََْ َ َُ َْ ََََ ََ َِ َْ ََ َ َْ ََََٱْلََمَرَفََإَذاََِ َََََِِ ََْ َْ َ

ََََعَزَمَتَفَ تَ وََكَلََعَلىَٱَّللََََإَنَٱَّللَََُيَََبَٱَلَمتَ وَكَََليََ ََِِّ ََ َََ َُ َََْ  َ َُِ ََ َ ََ  َ ََِ  َِ ََ َ ََََ ََْ  َََ ََََََ َ ََ َْ ََََ  
Artinya : 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya. 
Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah menyuruh kepada 

umatnya untuk berperilaku lemah lembut. Begitulah dengan 

perusahaan, suatu perusahaan terutama perusahaan dalam bidang jasa 

harus menerapkan kualitas pelayanan, yaitu dengan cara berperilaku 

lebut kepada pelanggan agar pelanggan nyaman akan kualitas yang 

diberikan perusahaan kepada pelanggan. Dengan begitu maka 

                                                             
21

 Muwafik Saleh, Public Service Communication, (Malang: UMM Press, 2010), hal. 100. 
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terciptalah loyalitas nasabah. Karena kualitas yang diterima pelanggan 

sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Dalil Al-Quran yang di hubungkan dengan indikator kualitas 

pelayanan yaitu: 

a) Tangible (Wujud Fisik) 

Wujud fisik (tangible) sebagai kemampuan suatu Perbankan 

dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak luar. Penampilan dan 

kemampuan sarana serta prasarana fisik perbankan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan 

oleh pemberi jasa. Seperti dalam firman Allah QS. Al-A’raf ayat 26 

yang berbunyi: 

َََََََِيََبِنَآَدَمََقَدأَنَ َزَلَناََعَلَيَكَمَلََباَسايَ َوارَيََسَوآَتَكَمََورََ َْ َُ َََِْ ََ ََ َِ َََ ََُ ًََ ََََِ َ َْ َُ َََََْ َََََْ ََ ََََْ َْ ََ َََ ََ ََ َِ َََ ََيَشاَولََباَسَََ َُ ََََِ ًََََ َْ
ََكَروَنَ َرَذَلَكََمَنَآََيَتَهللَاََلَعَلَهَمََيَذ َالتَ َقَوىََذَلَكََخي َ ََ َ َُ  َ َ  َ َََ َْ َُ  َ ََ ََََِ َ َِ ََ ََ َْ ََِ ََ َََِ ٌَ ََْ ََ َ ََ َََِ ََ ََ َْ  ََََ 

Artinya : 

Wahai anak cucu adam! Sesungguhnya Kami telah 

menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan 

bagimu. Tetapi, pakaian taqwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah 

sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka 

ingat.
22

 

Korelasi antara variabel Tangible (wujud fisik) dengan dalil Al-

Quran diatas adalah dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah 

menyediakan pakaian untuk menutup aurat, disini diketahui bahwa 

pakaian adalah suatu yang tampak dilihat oleh manusia. Begitu juga 

dengan wujud BRI Syariah harus tampak  dan dapat dirasakan oleh para 

nasabah. 

                                                             
22 QS. Al-A’raf:26. 
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Disamping itu dalam hadits juga dijelaskan tentang tangible 

yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas’ud. 

 ان هللا مجيل حيب اجلمال

Artinya: 

Seseungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan.
23

 

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa korelasi antara hadits 

dengan tangible (bukti langsung) adalah tentang keindahan. Dalam 

hadits dijelaskan bahwa Allah menyukai keindahan, dan umat nya pasti 

menyukai keindahan pula. Begitu juga dengan perusahaan. BRI Syariah 

harus memberikan wujud yang indah dan nyaman agar nasabah BRI 

Syariah semakin nyaman dengan fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan. 

 

b) Realibility (Kehandalan) 

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 yang 

simpatik dan4 dengan akurasi yang tinggi. Seperti dalam firman Allah  

QS. Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi: 

                                                             
23 H.R Muslim dan sahabat Abdullah bin Mas’ud 
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ََكاَنَيَ َرَجَوهللاَََواَليَ َوَمَ ََكاَنََلَكَمَِفَََرَسَوَلَهللاَََأَسَوَةَحَسَنَةََلَمَن ََََلَقَد َْ َََََََْ َََ َْ َُ َََََْ ََ ََََ َْ ََ ٌَََِ ََ ََ ََ ٌَ ََ َْ َُ َََ َ َِ َْ َُ َََْ َِ َ َْ َُ َََ ََ ََََ َْ ََََ
ََََاْلَخَرَوذََكَرهللاَََ ََ ََ ََ ََ ََ َِ َْ َراَ ًَََكَثي َ َََِْ ََ 

Artinya : 

 Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
24

 

 

Korelasi antara Reliability (kehandalan) dengan dalil Al-Quran 

diatas adalah dalam Al-Quran diterangkan bahwa Rasulullah memberi 

suri tauladan yang baik bagi umatnya. Begitu juga dengan perusahaan. 

BRI Syariah harus mampu memberikan pelayanan yang akurat, 

terpercaya, serta memberi pelayanan tanpa kesalahan agar dapat 

menjadi contoh yang baik bagi nasabah 

Disamping itu dalam hadits juga dijelaskan tentang reliability 

yang diriwayatkan oleh Bukhari  

 

ل  ب ن  ع ل ي   ع ن   ث  ن ا                          ه َل  ن ان  ح د ث  ن ا ف  ل ي ح  ب ن  س ل ي م ان  ح د  ث  ن ا ُم  م د  ب ن  س                                                                                   ح د 

                                                                                                  ع ط اء  ب ن  ي س ار  ع ن  أ ِب  ه ر ي  ر ة  ر ض ي  اَّلل   ع ن ه  ق ال  ق ال  ر س ول  اَّلل   ص ل ى اَّلل   

                                                                                                   ع ل ي ه  و س ل م  إ ذ ا ض ي  ع ت  اْل  م ان ة  ف ان  ت ظ ر  الس اع ة  ق ال  ك ي ف  إ ض اع ت  ه ا َي  

ل ه  ف ان  ت ظ ر  الس اع ة               ر س ول  اَّلل           ق ال                                                                    إ ذ ا أ س ن د  اْل  م ر  إ َل  غ ْي   أ ه 
 

 

 

                                                             
24 QS. Al-Ahzab:21. 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah 

menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan 

kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin yasar dari Abu Hurairah 

radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja 

kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana 

maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan 

diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."
25

 

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa korelasi antara hadits 

dengan reliability (kehandalan) adalah dalam hadits nabi dijelaskan 

bahwa jangan manyia-nyiakan amanat. Sedangkan variabel reliability 

(daya taggap) adalah suatu kewajiban BRI Syariah yang harus dijalnkan 

demi kelangsungan hidup BRI Syariah. Sehingga dengan menjalankan 

variabel reliability tersebut nasabah BRI Syariah akan loyal.  

c) Responsibility (Daya Tanggap) 

Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang 

cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian 

informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya 

suatu alasan yang jelas menyebabkan presepsi yang negatif dalam 

kualitas pelayanan. Seperti dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1 

yang berbunyi: 

َََيَأَيَ َهاَاَلَذيَنَآَمَنواََأَوَفواََِبَلَعَقوَدََََأَحَلَتََلَكمَََبَيَمَةَاْلَنَ َعاَمََإَّلَ  َ ََِ َِ َََ َََْ َْ ََ َُ ََ َِ ََ ََ َُ َََ َْ  َ َِ ََُ َََِ َُ َُ َْ َِ َََ َُ ََََََْ َُ ََ ََ ََ ََِ  َََ َََ  َََََ ََ
َََُماَيَ ت ََلَىََعَلَيَكَمََغي ََرَُمََلََيَالَصَيَدََوأَنَتَمََحَرَمََََإَنَاَّللَََُيَََكَمَ َُ ََْ ََ َ ََ  َ َِ  ٌَََ َُ َُ َ َْ ََََُ ََََِ َْ  َ ََ ََ َِّ َُِ َ ََ ََََْ َ َْ َُ َََََْ َ  َ ََ ََََُْ َََََماَََََ

َيَرَيد ََِ َُ  ُ    

 

                                                             
25 H.R. Bukhari Hadits 6015 
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Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 

kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 

hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
26

 

 

Korelasi antara Responsibility (daya tanggap) dengan dalil Al-

Quran diatas adalah dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah menyeru 

kepada umatnya untuk memenuhi akad / kewajibannya. Begitu juga 

dengan perusahaan, BRI Syariah harus cepat dan tepat dalam melayani 

nasabah, serta memberikan informasi yang jelas. Itulah salah satu 

kewajiban BRI Syariah yang harus diberikan kepada nasabah agar para 

nasabah merasa nyaman dengan jasa yang diberikan BRI Syariah. 

Selain itu dalam surat An-Nahl ayat 91 juga dijelaskan yang 

berkitan dengan responsibility (daya tanggap) yang berbunyi: 

ق ض وا اْل  ْي  ان  ب  ع د   ن   ُت   و َل  ت   د  د  اَّلل   إ ذ ا ع اه  ف وا ب ع ه                                                                                 و أ و 
ا  ل م  م  ف يَل    إ ن  اَّلل   ي  ع  م  ك  ع ل ت م  اَّلل   ع ل ي                                         ك  ا و ق د  ج  ه                                              ت  و ك يد 

ع ل ون                 ت  ف 
Artinya : 

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji 
dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah 

meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu 

(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang kamu perbuat.
27

 

 

 

                                                             
26

 QS. Al-Maidah:1. 
27

 QS An-Nahl: 91 
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Dari ayat diatas ini dapat disimpulkan bahwa korelasi antara 

dalil Al-Qur’an dengan responsibility (daya tanggap) adalah didalam 

Al-Qur’an mengatakan bahwa jangan pernah membatalkan sumpah dan 

harus menepati janji. Begitu juga dengan BRI Syariah. Vaiabel 

responsibility merupakan salah satu kewajiban yang harus diterapkan 

oleh BRI Syariah demi kenyamanan nasabah. Maka dari itu, BRI 

Syariah harus menepati jani untuk kenyamanan nasabah dan 

kelangsungan hidup perbankan syariah khususnya BRI Syariah. 

d) Insurance (Jaminan kepercayaan) 

Pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi 

(communication), kredibilitas (credibility), keamanan (security), 

kompetensi (competence), dan sopan santun (courtesy). Seperti dalam 

firman Allah QS. As-Syuuraa ayat 181-182 yang berbunyi: 

َََِأَوَفواالَكَيَلََوَّلََتَكَونَ َواَمَنَاَلَمَخَسرََيَن.ََوزَنَواَِبَلَقَسطَاَسَاَلَمَسَتَقَيمََ َْ َِ ََ َْ َُ َََْ َِ َََ َْ َِ َْ َِ ََ ََُِ ََََ ََ ََِْ َِ َْ َُ َََْ ََ َِ ََْ ََُ َْ َُ َََ ََ َََََ َْ ََ ََ ََ َُ َََْ 
Artinya :  

  Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan 

orang lain dan timbanglah dengan timbangan yang benar.
28

 

 

 Korelasi antara Insurance (Jaminan kepercayaan) dengan 

ayat Al-Quran di atas adalah bahwa dalam Al-Quran Allah meyeru 

kepada hambanya untuk berbuat baik dan tidak merugikan orang lain. 

                                                             
28

QS. As-Syuuraa:181-182. 
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Begitupun dengan perusahaan. Untuk kelangsungan hidup perusahaan 

dan membangun loyalitas pelanggan maka perusahaan harus berbuat 

baik kepada setiap pelanggan dan tidak merugikan pelanggan. Maka 

dari itu setiap pegawai harus berpngetahuan, mempunyai sopan santun, 

dan menumbuhkan rasa percaya kepada para pelanggan untuk 

terciptanya loyalitas pelanggan. 

Selain itu dalam hadits nabi riwayat Bukhari juga telah 

disampaikan mengenai insurance (jaminan kepercayaan) yang berbunyi: 

ل                              م  اْل م ني  ال ذ ى ي  ن ف ذ                      و ر َّب  ا ق ال  ي         ع ط ى                                     م ا أ م ر  ب ه  ك ام َل  م و ف  ر ا                      اْل  از ن  ال م س 

ف  ع ه  إ َل  ال ذ ى أ م ر  ل ه  ب ه  ، أ ح د  ال م ت ص د  ق  ني                                                                                                      ط ي  ب  ب ه  ن  ف س ه  ، ف  ي د 

Artinya: 

Bendahara muslim yang diberi amanat ketika memberi sesuai 

yang diperintahkan untuknya secara sempurna dan berniat baik, lalu ia 

menyerahkan harta tersebut pada orang yang ia ditunjuk 

menyerahkannya, maka keduanya (pemilik harta dan bendahara yang 

amanat tadi) termasuk dalam orang yang bersedekah.29 
 

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa korelasi antara hadits 

dengan insurance (jaminan kepercayaan) adalah dalam hadits 

dijelaskan bahwa sorang muslim harus amanat dan berniat baik 

khususnya dalam bekerja. Begitu juga dengan BRI Syariah. Pegawai 

BRI Syariah harus amanat dalam bekerja agar nasabah BRI Syariah 

percaya apa yang dilakukan BRI SYariah dalam mengelola uang 

nasabah. Sehingga timbullah loyalitas nasabah kepada BRI Syariah. 

                                                             
29

 HR. Bukhari no. 1438 dan Muslim no. 1023 
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e). Emphaty (Empati) 

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau 

pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan 

memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Seperti dalam firman 

Allah QS. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi: 

َحَساَنََوإَيَتاَءَذيَاَلَقَرََبََويَ ن ََهىََعَنَ َََِإَنَهللَاََيََََمَرَِبَلَعَدَلََواْلََ ََ ََ ََ َََََْ َََ ََ َْ َُ َََْ َ َِ َِ ََََ َِ َََ َِ َََ َْ َِْ َََ َ َِ َْ ََ َْ َِ َُ َُ َََْ َََ َ  َ َِ

َََاَلَفَحَشاَءَواَلَمَنَكَرَواَلبَ َغَيَيََعَظَكَمََلَعَلَكَمََتذََكَرونََ َ َُ  َ ََ َََ َْ َُ  َ ََ َََ َْ َُ َُ َِ َََ َِ َْ َََََََْ َِ ََ َْ َُ ََََْ َِ َََ َْ ََ ََْ 
Artinya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran.
30

 

 

Korelasi antara Emphaty (empati) dengan ayat Al-Quran diatas 

adalah bahwa dalam Al-Quran Allah menyuruh hambanya untuk 

berlaku adil dan berbuat kebajikan. Begitu juga dengan perusahaan. 

Perusahaan harus memberikan perhatian yang tulus kepada setiap 

pelanggan dan berusaha memahami keinginan pelanggan agar 

pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan perusahaan. 

Selain itu dijelaksan pula di dalam Al-Qur’an surat Ali Imran 

ayat 159 yang berhubungan dengan emphaty (empati) yang berbunyi: 

                                                             
30 QS.An-Nahl:90. 
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ن ت  ف ظ ا غ                  ل يظ  ال ق ل ب   ل و  ك  ن  اَّلل   ل ن ت  َل  م    و  ا ر ْح  ة  م                                                                  ف ب م 

م   او ر ه  غ ف ر  َل  م  و ش  ت   م  و اس  ه  ل ك    ف اع ف  ع ن   و  ن  ح  ن  ف ض وا م                                                                                   َل 

ل  ع ل ى اَّلل     إ ن  اَّلل   حي  ب   و ك  ت   ذ ا ع ز م ت  ف   ر    ف إ                                                                           ِف  اْل  م 

ت  و ك  ل ي                  ال م 
Artinya: 

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.
31

 

 

Dari ayat diatas ini dapat disimpulkan bahwa korelasi antara 

dalil Al-Qur’an dengan emphaty (empati) adalah pada ayat diatas 

dijalaskan bahwa Allah menyuruh umatnya untuk bersikap lemah 

lembut kepada semua makhluk. Begitu juga dengan BRI Syariah harus 

bersikap lemah lembut dengan nasabah. Seperti memberikan perhatian, 

memahami keinginan nasabah, dsb. Agar nantinya nasabah merasa 

nyaman dengan apa yang diberikan BRI Syariah kepada para nasabah 

nya. 

 

 

                                                             
31

 QS Ali-Imran: 159 
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5. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan (costumer satisfaction) atau yang sering 

disebut juga dengan total Customer Satisfaction adalah fungsi dari 

perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Kualitas 

termasuk semua elemen yang diperlukan untuk memuaskan tujuan 

pelanggan, baik internal maupun eksternal. 

Mengingat kegiatan jasa adalah suatu kegiatan yang tak tampak 

(intangible) namun dapat dirasakan dalam bentuk kepuasan yang 

diterima oleh customer maka aspek pelayanan menjadi kata kunci bagi 

keberhasilan produk jasa yang ditawarkan. Dalam pengertian bahwa 

kepuasan yang diterima sangat ditentukan oleh kualitas layanan yang 

diberikan oleh pihak penyedia jasa berupa sikap dan perlakuan subjektif 

dari penyedia jasa seperti keramahan, kecepatan, ketepatan, dan 

keamanan yang diterima dan dirasakan oleh penerima jasa. Hal  ini 

berbeda dengan produk barang. Pada jenis ini nilai kepuasan customer 

sangat ditentukan oleh kualitas produk barang yang diberikan hal ini 

dapat berupa kualitas yang tampak menyertai produk yang ditawarkan 

misalnya, kemasan, kuantitas produk dan sebagainya.
32

 

6. Konsep Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana 

kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang 

akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang 

                                                             
32 Muwafik Saleh, Public Service Communication, (Malang: UMM Press, 2010), hal. 115-116. 
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berlanjut. Faktor yang paling penting untuk menciptakan kepuasan 

konsumen adalah kinerja dan kualitas dari layanan yang diberikan oleh 

organisasi. 

Produk jasa berkualitas mempunyai peranan penting untuk 

membentuk kepuasan pelanggan. Semakin berkualitas produk dan jasa 

yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin 

tinggi. Bila kepuasan pelanggan semakin tinggi, maka dapat 

menimbulkan keuntungan bagi badan usaha atau organisasi pemberi 

pelayanan tersebut. Pelanggan yang puas akan terus melakukan 

pembelian pada badan usaha tersebut. Demikian pula sebaliknya jika 

tanpa ada kepuasan, dapat mengakibatkan pelanggan pindah pada 

produk lain. 

Tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan harapan. Dengan demikian, harapan pelanggan 

melatarbelakangi mengapa dua organisasi pada jenis bisnis yang sama 

dapat dinilai berbeda oleh pelanggannya. Dalam konteks kepuasan 

pelanggan umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan 

pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. Harapan-harapan 

pelanggan ini dari waktu ke waktu berkembang seiring dengan semakin 

bertambahnya pengalaman pelanggan. 

Menurut Tjiptono kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan 

adalah respon pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian 

(discinfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja 
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aktual produk yang dirasakan bahwa pada persaingan yang semakin 

ketat ini, semakin banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan 

setiap badan usaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya 

badan usaha yang menyatakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan 

dalam pernyataan misi, iklan. 

Badan usaha atau instansi dapat mengetahui kepuasan dari para 

konsumennya melalui umpan balik yang diberikan oleh konsumen 

kepada organisasi pemberi layanan tersebut sehingga dapat menjadi 

masukan bagi keperluan pengembangan dan implementasi serta 

peningkatan kepuasan pelanggan. Dari sini dapat diketahui pada saat 

pelanggan komplain. Hal ini merupakan peluang bagi badan usaha 

untuk dapat mengetahui kinerja dari organisasi pemberi layanan. 

Dengan adanya komplain tersebut orgaisasi dapat memperbaiki dan 

meningkatkan layanan sehingga dapat memuaskan konsumen yang 

belum puas tadi. Biasanya konsumen mempunyai komitmen yang besar 

pada organisasi yang menanggapi komplain darinya.
33
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TABEL 2.2 

KONSEP KEPUASAN PELANGGAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Muwafik Saleh, Public Service Communication, (Malang: UMM 

Press, 2010) 

7. Prinsip-Prinsip Dasar Kepuasan Pelanggan 

Ada 5 prinsip utama yang harus dijalankan agar customer 

menjadi sangat puas (delight customer) atau setidaknya terpenuhi 

ekspektasinya. 

1. Memahami Customer. Customer adalah manusia yang harus 

dikelola keinginannya. Memahami customer merupakan langkah 

pertama yang terpenting. Apabila Anda berhasil memahami 

kebutuhannya, maka langkah selanjutnya akan terasa mudah dan 

membuat Anda senang. 

Tujuan Perusahaan 

Produk 

Nilai produk Bagi 

Pelanggan 

Kebutuhan dan 

Keinginan 

Pelanggan 

Tujuan Perusahaan 

Tingkat Kepuasan Pelanggan 
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2. Membuat customer mengerti semua layanan perusahaan anda. 

Customer yang sudah dating ke perusahaan anda dipastikan telah 

memiliki kepercayaan dengan produk / layanan yang disediakan. 

Atau setidaknya mereka telah mendengar berita positif tentang 

perusahaan anda. Buatlah mereka mengetahui secara lengkap dan 

jelas semua produk / layanan yang perusahaan anda miliki. Jangan 

biarkan mereka pulang dengan informasi yang tidak lengkap atau 

bahkan salah presepsi. 

3. Menciptakan Kesan Positif. Kesan positif yang terekam di benak 

customer anda akan selalu diingat. Hal sederhana yang bisa 

dilakukan misalnya adalah dengan memberikan senyum / salam 

yang ramah, menjaga kebersihan, mau mendengarkan dan 

membantu mereka yang tulus, serta cepat tanggap. 

4. Senantiasa Menggunakan Kata-kata Positif. Kata-kata yang positif 

akan ditangkap oleh customer sebagai kesan yang positif juga. 

Sebaiknya jangan pernah menggunakan kata-kata negatif karena 

akan memberikan citra negatif untuk perusahaan anda. Jangan 

pernah menyalahkan mereka, apalagi membuatnya marah. Hormati 

mereka sebagai pelanggan anda sehinggamerasa aman dan 

diperhatikan. 

5. Mempertahankan yang Sudah Baik dan Terus Melakukan 

Perbaikan. Apabila selama ini customer anda sudah merasa puas 

dengan produk / layanan yang ada maka perusahaan anda wajib 
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mempertahankannya. Buatlah sesuatu yang sudah baik menjadi 

standard baku dan ciptakan perbaikan terus menerus agar menjadi 

semakin baik.
34

  

8. Pengertian Loyalitas 

Kesetiaan pelanggan tidak bisa dibeli, kesetiaan tidak dapat 

dipaksakan, kesetiaan diperoleh melalui kepuasan yang diterima seiring 

berjalannya waktu dan usaha, kesetiaan terwujud bukan karena hal 

berupa nilai uang saja, kesetiaan tidak dapat diperjual belikan, karena 

kesetiaan datangnya dari lubuk hati dari ketulusan hati nurani yang 

terjadi karena akibat adanya rasa puas yang diterima dan dirasakan 

pelanggan, karena pelayanan yang diterima sangat baik dan itu terus 

dilakukan tanpa ada batas waktu. Perusahaan dan petugas pelayanan 

tetap berusaha untuk menjaga proses pelayanan dengan sangat baik 

sehingga akan tertanam di dalam hati pelanggan dan pada akhirnya 

pelanggan akan mengikuti dengan kesetiaannya yang akan selalu 

diberikannya. 

Loyalitas adalah tentang presentase dari orang yang pernah 

membeli dalam kerangka waktu tertentu dan melakukan pembelian ulang 

sejak pembelian yang pertama. 

Terdapat konsep loyalitas yang ditawarkan Oliver mengenai 

tingkat loyalitas konsumen terdiri dari empat tahap yakni: 
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a) Loyalitas Kognitif 

Tahap dimana pengetahuan langsung maupun tidak langsung 

konsumen akan merek, dan manfaatnya, dan dilanjutkan ke 

pembelian berdasarkan pada keyakinan akan superioritas yang 

ditawarkan. Pada tahap ini dasar kesetiaan adalah informasi tentang 

produk atau jasa yang tersedia bagi konsumen 

b) Loyalitas Afektif 

Sikap favorable konsumen terhadap merek yang merupakan hasil 

dari konfirmasi yang berulang dari harapannya selama tahap 

cognitively loyalty berlangsung. Pada tahap ini dasar kesetiaannya 

adalah pada sikap dan komitmen konsumen terhadap produk dan jasa 

sehingga pada tahap ini telah terbentuk suatu hubungan yang lebih 

mendalam antara konsumen dengan penyedia produk atau jasa 

dibandingkan pada tahap sebelumnya. 

c) Loyalitas Konatif 

Intensi membeli ulang sangat kuat dan memiliki keterlibatan tinggi 

yang merupakan dorongan motivasi. 

d) Loyalitas Tindakan 

Menghubungkan penambahan yang baik untuk tindakan serta 

keinginan untuk mengatasi kesulitan seperti pada tindakan kesetiaan.  
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Tjiptono (2001:85) mengemukakan enam indikator yang bisa 

digunakan untuk mengukur loyalitas konsumen yaitu:
 35

 

1. Pembelian ulang; 

2. Kebiasaan mengonsumsi merek tersebut; 

3. Selalu menyukai merek tersebut 

4. Tetap memilih merek tersebut; 

5. Yakin bahwa merek tersebut yang terbaik; 

6. Merekomendasikan merek tersebut pada orang lain. 

9. Membangun Loyalitas 

Menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah 

mimpi semua pemasar dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan 

pemasaran jangka panjang. Perusahaan yang ingin membentuk ikatan 

pelanggan yang kuat harus memperhatikan sejumlah pertimbangan yang 

beragam. Sekelompok peneliti melihat kegiatan membangun retensi dengan 

menambah manfaat keuangan , manfaat sosial, atau ikatan struktural. Ada 4 

jenis kegiatan pemasaran penting yang digunakan suatu perusahaan untuk 

meningkatkan loyalitas dan retensi. Diataranya adalah: 

a) Berinterksi dengan pelanggan. Mendengarkan pelanggan 

merupakan hal penting dalam manajemen hubungan pelanggan. 

Beberapa perusahaan mencipakan mekanisme berkelanjutan yang 

membuat manajer senior dapat terus terhubung dengan umpan balik 

pelanggan dari lini depan. 
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b) Mengembangkan program loyalitas. Dua program loyalitas pelanggan 

yang dapat ditawarkan perusahaan adalah program frekuensi dan 

program pemasaran klub. Dirancang untuk memberikan penghargaan 

kepada pelangggan yang sering membeli dan dalam jumlah besar. 

Program ini dapat membantu membangun loyalitas jangka panjang 

dengan pelanggan CLV tinggi, menciptakan peluang lintas penjualan 

dalam proses. Dipelopori oleh maskapai penerbangan, hotel, dan 

perusahaan kartu kredit, kini FP dipakai oleh berbagai jenis bisnis 

lainnya. Sebagai contoh, sekarang sebagian besar rantai supermarket 

menawarkan kartu klub harga, yang memberikan diskon atas barang-

barang tertentu kepada pelanggan. 

c) Mempersonalisasikan pemasaran. Personel perusahaan dapat 

menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui 

pengindividuan dan personalisasi hubungan. Intinya, perusahaan yang 

cerdas mengubah pelanggan mereka manjadi klien. 

d) Menciptakan ikatan institusional. Perusahaan dapat memasok 

pelanggan dengan peralatan khusus atau hubungan komputer yang 

membantu pelanggan mengelola pesanan, penggajian, dan persediaan. 

Pelanggan tidak terlalu terbujuk untuk beralih ke pemasok lain jika 

perlaihan itu melibatkan biaya modal tinggi, biaya riset tinggi, atau 

hilangnya diskon pelanggan setia
36

. 
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C. Kerangka Pemikiran Pegaruh Service Excellent terhadap Loyalitas 

Nasabah 

Mempunyai hubungan yang kuat dan erat terhadap nasabah 

adalah impian semua perbankan. Apalagi di Indonesia yang notabenya 

penduduk beragama Islam terbesar pastinya Perbankan Syariah 

mempunyai peluang besar untuk menciptakan loyalitas terhadap 

nasabah. Untuk menciptakan loyalitas terhadap nasabah, maka 

perbankan syariah khususnya BRI Syariah KCP Selong harus 

meningkatkan kualitas demi terciptanya kepuasan nasabah. untuk 

meningkatkan kualitas tersebut Bank BRI Syariah KCP Selong harus 

menerapkan 5 dimensi Service Quality yaitu Tangible (bukti langsung), 

Realibility (kehandalan), Responsibility (daya tanggap), Insurance 

(jaminan kepercayaan), dan Emphaty (empati).
37

 

Merujuk pada penelitian Nyoman Suparmanti Asih, bahwa 5 

variabel Service Quality mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

kepuasan pelanggan.
38

 Selanjutnya dengan adanya kepuasan nasabah 

maka maka suatu saat akan timbul nasabah yang loyal. Karena pada 

penelitian penelitian Yulisa Gardenia, kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas mempunyai hubungan yang sangat signifikan.
39

 Dengan 

demikian maka peneliti ingin meneliti apakah Service Excellent 
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berpengaruh secara signifikan terhaap loyalitas nasabah di BRI KCP 

Selong? 

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari responden, 

selanjutnya akan dilakukan uji validitas, setelah itu dilakukan uji 

reliabilitas. Setelah data dinyatakan valid dan reliabel maka dilakukan 

uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

Selanjutnya jika data terbebas dari asumsi klasik makan bias dilakukan 

uji selanjutnya yaitu uji hipotesis, uji hipotesis meliputi uji F, uji T, dan 

koefisiean determinasi. Dari hasil pengujian hipotesis tersebut 

memberikan interpretasi dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. 
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TABEL 2.3 

Kerangka Pemikiran 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang merupakan dugaan sementara dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1 : Variabel tangible berpengaruh positif secara simultan dan 

parsial terhadap loyalitas nasabah 

H2 : Variabel reliability berpengaruh positif secara simultan dan 

parsial terhadap loyalitas nasabah 

H3  : Variabel Responsibility berpengaruh positif secara simultan dan 

parsial terhadap loyalitas nasabah. 

H4 : Variabel Insurance berpengaruh positif secara simultan dan 

parsial terhadap loyalitas nasabah. 

H5 : Variabel Emphaty berpengaruh positif secara simultan dan 

parsial terhadap loyalitas nasabah. 

 


