
10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang terkait dengan topik ini dapat dilihat 

sebagai berikut : 

1. Penelitian dari Pertiwi, Dita dan Doli, Haroni. H. (2012) yang meneliti 

tentang Analisis Minat Menabung pada Bank Muamalat di kota 

Kisaran menggunakan variabel lokasi (X1), keyakinan (X2), pelayanan 

(X3) mendapatkan hasil bahwa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor 

pelayanan sarana maupun pelayanan bertransaksi, faktor keyakinan 

serta faktor lokasi (jarak). 

2. Penelitian dari Hidayat, Rahmad (2009) yang meneliti tentang 

Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk, dan Nilai Nasabah 

terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Mandiri. Analisa data 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel nilai bagi nasabah menunjukkan 

adanya pengaruh yang paling kuat dan dominan terhadap loyalitas 

nasabah jika dibandingkan dengan variabel lainnya. 

3. Penelitian dari Azmi, Ulul dan Siyamto, Yudi (2015) tentang Pengaruh 

Kualitas Jasa terhadap Kepuasan Nasabah pada Bank Umum Syariah 

di Surakarta. Analisa data menggunakan uji regresi linier berganda 

didapatkan hasil pengaruh positif terbesar terhadap kepuasan nasabah 
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Bank Umum Syariah di Surakarta adalah dimensi empathy, reliability, 

compliance, responsiveness, tangibles dan yang terakhir adalah 

assurance. 

4. Penelitian dari Dharmayanti, Diah (2006) tentang Analisis Dampak 

Services Performance dan Kepuasan sebagai Moderating Variable 

terhadap Loyalitas Nasabah. Analisa data menggunakan Moderator 

Regressiona Analysis (MRA), uji asumsi klasik, dan analisis regresi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dari model MRA kepuasan pelanggan 

adalah tepat dijelaskan sebagai variabel moderator dalam hubungan ini. 

5. Penelitian dari Danar, Deny dan Furwanti, Alvi Alwie (2010) yang 

meneliti tentang Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda dan Multiple 

Regression Analysis (MRA) mendapatkan hasil bahwa variabel yang 

paling berpengaruh adalah variabel jaminan yang dapat dilihat dari 

nilai koefisien regresi sebesar 0,374 dengan nilai t hitung terbesar yaitu 

4,500 dan taraf signifikansi terkecil yakno 0,000. 

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, perbedaan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan Islam terhadap 

kepuasan nasabah tabungan reguler berdasarkan dimensi CARTER dengan 

objek penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Batu. 

Menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan jumlah populasi 

dan sampel yang berbeda.  
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B. Landasan Teori 

1. Kualitas Layanan  

a. Pengertian Kualitas Layanan 

Menurut Chairman GE, John F. Welch Jr., “Kualitas adalah 

jaminan terbaik untuk mendapatkan kesetiaan pelanggan, 

pertahanan yang terkuat terhadap pesaing-asing, dan satu-satunya 

jalan untuk pertumbuhan dan pendapatan jangka panjang.”
17

 

Tingkat kualitas yang lebih tinggi menghasilkan tingkat kepuasan 

pelanggan yang lebih tinggi.  

Menurut Lewis & Booms, kualitas layanan diartikan sebagai 

“ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu 

sesuai dengan ekspektasi pelanggan”. Berdasarkan definisi ini, 

kualitas layanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan. Dengan kata lain, faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas layanan adalah layanan yang diharapkan 

pelanggan (expected service) dan persepsi terhadap layanan 

(perceived service). Apabila perceived service sesuai dengan 

expected service, maka kualitas layanan bersangkutan akan dinilai 

baik atau positif. Jika perceived service melebihi expected service, 

maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. 

Sebaliknya apabila perceived service lebih jelek dibandingkan 

                                                           
17

 Philip Kotler, dkk., Manajemrn Pemasaran Sudut Pandang Asia  (III; PT. INDEKS 

GRAMEDIA, 2004), 91. 
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expected service, maka kualitas layanan dipersepsikan negatif atau 

buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas layanan tergantung 

pada kemampuan perusahaan dan stafnya memenuhi harapan 

pelanggan secara konsisten.
18

 

Kualitas layanan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan 

dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk 

mengimbangi harapan pelanggan. Harapan pelanggan bisa berupa 

3 macam tipe ini. Pertama, will expectation, yaitu tingkat kinerja 

yang diprediksi atau diperkirakan konsumen yang akan 

diterimanya, berdasarkan semua informasi yang diketahuinya. Tipe 

ini merupakan tingkat harapan yang paling sering dimaksudkan 

oleh konsumen sewaktu menilai kualitas jasa tertentu. Kedua, 

should expectation, yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah 

sepantasnya, diterima konsumen. Biasanya tuntutan dari apa yang 

seharusnya diterima jauh lebih besar daripada apa yang 

diperkirakan bakal diterima. Ketiga, ideal expectation, yaitu 

tingkat kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat 

diterima konsumen.
19

 

Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap 

kualitas layanan. Sebagai pihak yang membeli dan mengkonsumsi 

produk/jasa, pelanggan yang menilai tingkat kualitas layanan 

                                                           
18

 Fandy Tjiptono, Service Management Mewujudkan Layanan Prima (II;Yogyakarta:ANDI, 

2012), 157. 
19

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: ANDI, 2014), 268.  
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sebuah perusahaan. Tantangannya, penilaian konsumen terhadap 

kinerja layanan yang diterimanya bersifat subyektif, karena 

tergantung persepsi masing-masing individu.
20

 

Jika jasa atau barang yang dibeli sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh konsumen, maka akan terdapat kepuasan dan 

sebaliknya akan timbul rasa kecewa. Bila kenikmatan yang diperoleh 

konsumen melebihi harapannya, maka konsumen betul-betul puas, 

mereka akan mengacungkan jempol, dan mereka akan mengadakan 

pembelian ulang serta memberi rekomendasi kepada rekan-rekannya.
21

 

b. Dimensi Kualitas Layanan (SERVQUAL) 

Dalam riset awalnya, Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

meneliti sejumlah industri jasa dan berhasil mengidentifikasi 10 

dimensi pokok kualitas layanan yaitu reliabilitas, responsivitas atau 

daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan (courtesy), 

komunikasi, kridibilitas, keamanan, kemampuan memahami 

pelanggan, dan bukti fisik (tangibles). Dalam riset berikutnya di 

tahun 1988, mereka menemukan adanya overlapping di antara 

beberapa dimensi di atas. Oleh sebab itu, mereka 

menyederhanakan 10 dimensi tersebut menjadi 5 dimensi pokok, 

yaitu:
22

 

                                                           
20

Fandy Tjiptono, Service Management Mewujudkan Layanan Prima (II;Yogyakarta:ANDI, 

2012), 157. 
21

 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: ALFABETA, 2014),  

285. 
22

Fandy Tjiptono, Service Management Mewujudkan Layanan Prima (II;Yogyakarta:ANDI, 2012, 

174. 
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1. Reliabilitas (Reliability) , berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan 

secara akurat. 

2. Daya tanggap (Responsiveness), berkenaan dengan kesediaan 

dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu para 

nasabah dan merespon permintaan mereka dengan cepat serta 

mendengar dan mengatasi keluhan/complaint dari nasabah. 

3. Jaminan (Asssurance), berkenaan dengan pengetahuan dan 

kesopanan karyawan serta kemampuan karyawan dalam 

menumbuhkan rasa percaya (trust) dan keyakinan nasabah 

(confidence) terhadap janji yang telah dikemukakan kepada nasabah. 

4. Empati (Empathy), berarti bahwa perusahaan memahami 

masalah para nasabahnya dan bertindak demi kepentingan 

nasabah, serta memberikan perhatian personal kepada para 

nasabah dan memiliki jam operasi yang nyaman. Misalnya 

karyawan harus mencoba menempatkan diri sebagai nasabah. 

Jika nasabah mengeluh maka harus dicari solusi segera, agar 

selalu terjaga hubungan harmonis, dengan menunjukkan rasa 

peduli yang tulus. 

5. Bukti fisik (Tangibles), berkenaan dengan penampilan fisik 

fasilitas layanan, peralatan/perlengkapan, sumber daya 

manusia, dan materi komunikasi perusahaan yang baik, 

menarik. 
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c. Kualitas Layanan dalam Islam 

Islam merupakan agama yang mengatur segala sisi kehidupan 

umatnya. Allah Ta‟ala menurunkan Al-Qur‟an kepada manusia 

untuk memberikan solusi dalam memecahkan persoalan hidup. 

Dalam kaitannya dengan bisnis, sesungguhnya Islam telah 

mengatur bahwa setiap orang atau perusahaan harus memberikan 

layanan dari suatu jasa yang dijalankan dengan kualitas yang baik. 

Bila seseorang atau suatu perusahaan dalam memberikan 

pelayanan yang baik atau yang berkualitas kepada orang lain atau 

konsumen maka akan menimbulkan rasa tentram dan nyaman, 

sehingga berimplikasi terciptanya rasa kenyamanan dan suatu 

hubungan dalam rangka mempererat tali silahturahmi antar kedua 

belah pihak yang bersangkutan. Seperti firman Allah SWT: 

ًِْفقُىا ِهْي َطيِّبَبتِ   ُوىا  يَب أَيَُّهب الَِّريَي آَهٌُىا أَ ب أَْخَسْجٌَب لَُكْن ِهَي اْْلَْزِض ۖ َوََل تََيوَّ َهب َكَسْبتُْن َوِهوَّ

َ َغٌِيٌّ َحِويد   ٌِْفقُىَى َولَْستُْن بِآِخِريِه إَِلَّ أَْى تُْغِوُضىا فِيِه ۚ َواْعلَُوىا أَىَّ َّللاَّ ٌْهُ تُ  اْلَخبِيَث ِه

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (dijalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 

Dan janganlah kamu mrmilih yang buruk-buruk, lalu kamu 

nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Karya lagi 

Maha Terpuji.”
23

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT 

memperintahkan kepada hambanya dalam memberikan layanan 

dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan 

                                                           
23 (QS.Al-Baqarah [2]:267) 
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memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang 

berkualitas bagi orang lain.
24

 

Pemberian pelayanan yang berkualitas dan sesuai syariat 

Islam yang dilakukan secara terus-menerus akan mengantarkan 

pada konsumen yang puas, khususnya bagi konsumen Muslim. 

Konsumen Muslim cenderung lebih puas apabila kebutuhan 

syariah yang mereka butuhkan terpenuhi. Othman dan Owen 

menyatakan bahwa terdapat hubungan kuat antara kualitas jasa 

perspektif Islam dengan kepuasan konsumen. 

Mengenai penelitian dimensi SERVQUAL terdapat 

perbedaan yang mempelajari kategori pelayanan yang berkaitan 

dengan bank. Menurut pembahasan diatas, pelajaran baru yang 

seharusnya pada SERVQUAL didasarkan pada 10 atau 5 dimensi yang 

asli. Karena itu adanya perbedaan budaya diantara negara, daerah, 

agama atau suku bangsa yang mana menguatkan adanya pendirian 

penting dimensi untuk SERVQUAL di dunia perbankan Islam. Untuk 

itu menentukan kualitas dimensi menetapkan pembelajaran penelitian 

sebelumnya, bank Islam  menambahkan pedoman penelitian dimensi 

baru yaitu Compliance with Islamic Law (kepatuhan dengan hukum 

Islam) yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah.. 

Pengukuran kualitas layanan perbankan Islam disebut dengan dimensi 

                                                           
24

 Zuanita Amalia Sulistiyani, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Anggota 

dengan Dimensi CARTER” (Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 

2017), 19.   
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CARTER yaitu compliance, assurance, reliability, tangibles, empathy, 

dan responsiveness.
25

 

1. Compliance (kepatuhan) yaitu menjalankan prinsip hukum 

Islam, tidak menggunakan sistem bunga atau riba, ketetapan 

pelayanan produk Islam, ketetapan bebas bunga pinjaman, dan 

ketetapan pembagian investasi produk. 

ب َ ب ّسِ ل مَ ا سَّ َح َع َو يْ َ ب ْ ل ُ ا لَّ َّللاَّ ََح أ  َو

Artinya:"...Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba."
26

 

 

2. Assurance (jaminan) yaitu jaminan yang dimaksud 

menumbuhkan kepercayaan kepada nasabah dengan 

memberikan layanan yang baik. Kotler menegaskan bahwa 

kepercayaan adalah hal yang sangat penting terutama bagi 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ditemukannya 

pengaruh yang positif dan signifikan tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa pihak perbankan telah berhasil meraih 

kepercayaan nasabah melalui pemenuhan kepuasan nasabah.
27

 

Istilah tablig dalam Islam yang mana mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan memperhatikan etika 

komunikasi agar nasabah mengerti apa yang kita sampaikan. 

                                                           
25

 A.Q. Othman dan Lynn Owen, “Adopting and Measuring Customer Service Quality (SQ) in 

Islamic Banking: A Case Study in Kuwait Finance House,” International Journal of 

IslamicFinancial Services,Vol. III No. 1. 
26

 (QS.Al-Baqarah [2]:275) 
27

 Irwan Misbach,”Pengaruh Islamic Bank Service Quality terhadap Kepuasan dan Kepercayaan 

Nasabah Bank Umum Syariah,” Jurnal Telaah Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No.1 (Juni, 

2017), 66-67. 
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Seperti ramah dengan menyambut nasabah memanggil 

namanya agar lebih akrab.
28

  

ا ا يد ِد َلا سَ ْى ُىا قَ ىل ُ ق َ َو ُىا َّللاَّ َّق ت ُىا ا ٌ آَه يَي  رِ َّ ل ب ا هَ ُّ َي أ ب  َ  ي

Artinya:" Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah 

perkataan yang benar"
29

 

 

3. Reliability (kehandalan) yaitu memberikan informasi dengan 

tepat dan akurat sesuai dengan harapan nasabah. Yee et al. 

menegaskan bahwa kehandalan berpengaruh negatif. Dapat 

mempengaruhi kepuasan nasabah jika perusahaan mampu 

menyediakan informasi yang akurat, menunjukkan kebajikan 

dan kredibilitas mereka kepada pelanggan yang pada gilirannya 

akan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen.
30

 

Istilah shiddiq dalam Islam yang mana benar dan jujur, 

tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam 

transaksi bisnis, nilai shiddiq disamping itu bermakna tahan uji 

serta memiliki keseimbangan emosional. Seperti 

menyampaikan informasi produknya dengan jelas, teliti, dan 

tidak berbelit-belit, kenyamanan (waktu layanan yang cepat).
31

 

ييَ  فِ ِ ّ ف طَ وُ لْ لِ ل   يْ  َو

                                                           
28

 Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: GEMA 

INSANI PRESS, 2003), 56. 
29

 (QS Al-Ahzab [33]:70) 
30

 Irwan Misbach,”Pengaruh Islamic Bank Service Quality terhadap Kepuasan dan Kepercayaan 

Nasabah Bank Umum Syariah,” Jurnal Telaah Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No.1 (Juni, 

2017), 65-66. 
31

 Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: GEMA 

INSANI PRESS, 2003), 54. 
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ُىىَ  ف َْى ت سْ َ بِس ي َّ لٌ ى ا لَ ُىا عَ ل َب ت اكْ ا  َ ذ ِ إ يَي  ِر َّ ل  ا

وىَ  ُس ِس ْخ ُ نْ ي ُىهُ ً َش َْو َو أ نْ  ُىهُ ل ب ا كَ َ ذ ِ إ  َو

ُىىَ  ىث عُ بْ نْ َه هُ َّ ًَ أ َك  ِ ئ ََٰ ُول يُّ أ ظُ َ َََل ي  أ

ينٍ  ِظ ٍم عَ ْى َ ي  لِ

ييَ  ِو َ ل ب عَ ْ ل ِ ا ّة َس لِ بُس  َّ ٌ ل ُىمُ ا ق َ مَ ي ْى َ  ي

Artinya:"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang 

yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila 

menerima takaran dari orang lain mereka minta 

dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau 

menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 

Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa 

sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada 

suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia 

berdiri menghadap Tuhan Semesta Alam."
32

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa larangan berdusta dan 

mempermainkan kualitas, akan menyebabkan kerugian yang 

sesungguhnya, baik di dunia dan di akhirat nanti.
33

 

4. Tangibles (berwujud) yaitu bukti fisik yang menarik dari 

bangunan gedung, fasilitas layanan, pakaian karyawan, 

peralatan/ perlengkapan yang digunakan, dan sarana 

komunikasi. Seperti satpam mengucapkan salam saat 

pelanggan datang, kerapihan dalam pakaian karyawan dan 

sesuai syariah dengan menggunakan jilbab bagi perempuan, 

kantor yang bersih dan nyaman dengan terdapat mushola. 

                                                           
32 (QS Al-Muthaffifin 1-6) 
33

 Saifuddin, “Strategi Pemasaran UD. Kipang Dian Sipolu-Polu Penyabungan Madina dalam 

Meningkatkan Penjualan menurut Ekonomi Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, Riau 2015), 47.   
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5. Empathy ( kepedulian) yaitu memahami masalah para nasaabah 

dengan menanggapi keluhan dan mampu merasakan apa yang 

dirasakan oleh nasabah dengan mengedepankan kepentingan 

nasabah. Seperti  mengecek kembali transaksi yang diinginkan 

oleh nasabah. Fang et al menyatakan bahwa kepedulian dan 

perhatian karyawan ini memberikan pengaruh positif yang kuat 

terhadap sistem layanan yang pada akhirnya memberikan 

kepuasan nasabah.
34

 

6. Responsiveness (daya tanggap) yaitu kemampuan untuk 

membantu layanan nasabah dengan cepat. Yeh dan Li 

menyatakan bahwa responsiveness berpengaruh negatif tetapi 

sangat penting tidak hanya sebagai ukuran kualitas juga sebagai 

alat diagnostik untuk mengungkapkan kekuatan dan 

kekurangan kualitas layanan.
35

 

Istilah fathonah dalam Islam yang mana kreatif, berani, 

percaya diri disamping itu nilai fathonah bermakna tepat waktu 

juga dipandang mengoptimalkan potensi pikirannya. Seperti 

cara karyawan dalam melayani pelanggan dengan cepat dan 

tepat.
36

 

ييَ   رِ َّ ل ى ا لَ سَ  عَ ْج لُ  الّسِ عَ ْج َ ي ۚۚ  َو  ِ ِى َّللاَّ ِذْ ئ ِ َلَّ ب ِ َي إ ِه ُْؤ َْى ت أ ٍس  فْ َ ٌ لِ بَى  ب كَ َه َو

ُىىَ  ل قِ عْ َ  ََل  ي

                                                           
34

 Irwan Misbach,”Pengaruh Islamic Bank Service Quality terhadap Kepuasan dan Kepercayaan 

Nasabah Bank Umum Syariah,” Jurnal Telaah Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1 No.1 (Juni, 

2017), 63-64. 
35

 Ibid, 64-65. 
36

 Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: GEMA 

INSANI PRESS, 2003), 56. 
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Artinya:" Dan tidak ada seorangpun akan beriman 

kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan 

kemurkaan kepada orang-orang yang tidak 

mempergunakan akalnya."
37

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala aktivitas dalam 

manajemen suatu perusahaan harus dengan kecerdasan baik 

emosional maupun spiritual dengan mengoptimalkan segala 

potensi demi tercapainya tujuan.
38

 

2. Kepuasan Nasabah  

a. Pengertian Kepuasan Nasabah 

Kata „kepuasaan atau satisfaction‟ berasal dari bahasa Latin 

“satis” (artinya cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau 

membuat). Secara sederhana kepuasaan dapat diartikan sebagai 

„upaya pemenuhan sesuatu‟ atau „membuat sesuatu memadai‟. Di 

samping itu, kepuasan nasabah juga dipandang sebagai salah satu 

indikator terbaik untuk laba masa depan.
39

 

Dalam buku Marketing Management yang ditulis Kotler & 

Koller dan banyak dijadikan acuan, bahwa kepuasan pelanggan 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan (Perceived Performance) dan harapan 

(expectations). Jika kinerja di bawah harapan, pelanggan tidak 

                                                           
37

 (QS Yunus [10] :100) 
38

 Saifuddin, “Strategi Pemasaran UD. Kipang Dian Sipolu-Polu Penyabungan Madina dalam 

Meningkatkan Penjualan menurut Ekonomi Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, Riau 2015), 48.   
39

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: ANDI, 2014), 353.  



23 

puas. Kalau kinerja sesuai dengan harapan maka pelanggan puas. 

Jika kinerja melampaui harapan, maka pelanggan akan sangat puas, 

senang atau bahagia.
40

 Berbagai studi literatur menunjukkan bahwa salah satu definisi 

yang banyak diacu dalam literatur pemasaran adalah definisi 

berdasarkan disconfirmation paradigm. Berdasarkan paradigma 

ini, kepuasaan pelanggan dirumuskan sebagai evaluasi purnabeli, 

di mana persepsi terhadap kinerja alternatif produk/jasa yang 

dipilih memenuhi atau melebihi harapan sebelum pembelian. 

Apabila persepsi terhadap kinerja tidak bisa memenuhi harapan, 

maka yang terjadi adalah ketidakpuasaan.
41

Pelanggan yang tingkat kepuasan tinggi akan tetap setia dalam 

jangka waktu lebih panjang. Jika kualitas lebih rendah daripada 

harapan, yang terjadi adalah ketidakpuasan emosional (negative 

disconfirmation). Bila kinerja lebih besar dibandingkan harapan, 

kepuasan emosional yang terjadi (positive disconfirmation). 

Sedangkan bila kinerja sama dengan harapan, maka yang terjadi 

adalah konfirmasi harapan (simple disconfirmation atau non-

satisfaction). Situasi ini terjadi bila kinerja jasa atau penyedia jasa 

tertentu menyamai harapan kinerja yang rendah, sehingga hasilnya 

bukan kepuasan dan bukan pula ketidakpuasan. Richard L. Oliver 

menggunakan istilah non-satisfaction untuk menggambarkan 

40
 Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank (V;Yogyakarta:Liberty, 2002), 226. 

41
Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: ANDI, 2014), 354. 
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situasi ini, di mana pelanggan tidak merasa kecewa dan tidak bakal 

melakukan komplain.
42

 

b. Sebab-sebab Timbulnya Ketidakpuasan 

Tentu banyak sebab-sebab munculnya rasa tidak puas terhadap 

sesuatu antara lain:
43

 

1. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan 

2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan 

3. Perilaku personil kurang memuaskan 

4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang 

5. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu 

terbuang dan harga tidak sesuai 

6. Promosi/ iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan kenyataan. 

c. Strategi Kepuasan Nasabah 

Untuk memantau kepuasan nasabah dilakukan program 

penyempurnaan kualitas (Quality Improvement Programs) pada 

umumnya meningkatkan profitabilitas. Strategi yang perlu 

dilakukan bank adalah:
44

 

1. Bank harus mendengarkan “suara” nasabah sehingga kualitas 

produk/jasa bank tepat seperti yang diinginkan nasabah. 

Penyempurnaan kualitas jasa bank hanya kan berarti jika 

disadari dan dirasakan oleh nasabah. 

                                                           
42

 Ibid, 361. 
43

 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (Bandung: ALFABETA, 2014),  

286. 
44

 Philip Kotler, dkk., Manajemrn Pemasaran Sudut Pandang Asia  (III; PT. INDEKS 
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2. Perbaikan kualitas memerlukan komitmen total dari para 

petugas bank. Karyawan harus bekerja selaku team work untuk 

memuaskan nasabah interval dan nasabah eksternal. 

3. Melalui bench marking yaitu mengukur kinerja bank 

dibandingkan dengan pesaing terbaik di kelasnya dan berupaya 

meniru bahkan melampauinya, penyempurnaan kualitas 

produk/jasa bank dapata ditingkatkan. Jadi, kualitas tidak dapat 

diperiksa saja tetapi harus direncanakan semenjak awal. 

C. Kerangka Proses Berfikir 

Kepuasan nasabah memiliki hubungan yang erat dengan kualitas 

pelayanan. Bagi nasabah, pelayanan yang bermutu dan memuaskan adalah 

sangat penting. Konsep kepuasan pelanggan, kualitas jasa/layanan, dan 

customer value berkaitan erat.
45

 Pada kondisi pasar pembeli, nasabah dapat 

memilih aneka macam tawaran jasa bank. Bank harus dapat memberikan 

kualitas pelayanan yang prima dan apabila tidak maka akan segera berpaling 

ke bank lain yang dapat memberikan kualitas layanan yang lebih baik. Agar 

bank dapat menang dalam persaingan dan tetap bertahan hidup maka bank 

harus berwawasan pelanggan. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dari 

seluruh departemen dan karyawan di bank tersebut untuk bersama-sama 

merancang dan mengimplementasikan suatu sistem penyampaian nilai 

pelanggan yang lebih unggul daripada bank pesaing.
46

 

                                                           
45

 Fandy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta: ANDI, 2014), 308  
46

 Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran Bank (V;Yogyakarta:Liberty, 2002), 225. 



26 
 

Standar utama dalam mengukur kepuasan nasabah salah satunya 

dengan mengukur tingkat kualitas pelayanan. Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan Agung Purwo Atmojo (2010) dengan hasil 

penelitian kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi 

kepuasan nasabah. 

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi 

tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, berupa 

Kualitas Pelayanan 

(X) 

1. Compliance 

2. Assurance 

3. Reliability 

4. Tangibles 

5. Empathy 

6. Responsiveness 

Kepuasan Nasabah  

(Y) 
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pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika 

menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris.
47

 

Jadi hipotesis penelitian atas masalah ini: 

Ha : Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. 
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