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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Bank 

 Menurut Kasmir (2008) Bank adalah setiap perusahaan yang bergerak 

dibidang keuangan dimana kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya 

menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. 

 Menurut Undang-Undang Perbankan yang telah diperbarui yaitu 

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998  menyatakan bahwa Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak selanjutnya pada Pasal 4 dinyatakan 

bahwa Perbankan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya, Bank dalam 

menyalurkan dana yang diperolehnya harus menggunakan pertimbangan yang 

matang agar dana yang disalurkan mampu menciptakan pendapatan maksimal 

bagi pihak khususnya dan masyarakat pada umumnya (Tangkullisan, 2003). 

 Menurut Rahmadi (2001) tugas utama Bank adalah mengumpulkan 

dana dari masyarakat (baik dari perorangan maupun dari organisasi) Dengan 

dana yang terkumpul tadi, Bank dapat membantu nasabah yang 

membutuhkan kredit guna membiayai keperluan bisnis atau tujuan konsumtif. 

Sebagai balas jasa kepada para penabung dan deposan, Bank memberikan 
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bunga sedangkan untuk pemberian kredit kepada perusahaan dan orang 

perorangan, Bank akan menarik bunga. Selisih antara bunga yang diberikan 

kepada penabung dan deposan dengan bunga yang ditarik dari debitur 

merupakan salah satu sumber pendapatan utama Bank. Falsafah yang 

mendasari kegiatan usaha Bank adalah kepercayaan masyarakat. 

1. Jenis-jenis Bank  

 Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 Bank hanya di bagi 

menjadi 2 jenis yaitu : 

a. Bank Umum yaitu Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. 

Tugas Bank Umum adalah : 

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan 

atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu. 

2) Memberikan kredit. 

3) Menerbitkan surat pengakuan hutang. 

4) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun 

untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.  

5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabah. 

6) Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau 

meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan 
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surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek 

atau sarana lainya. 

7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

9) Melakukan kegiatan piutang usaha kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

10) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank 

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan 

peraturan perundang-undang yang berlaku. 

b. Bank Perkreditan Rakyat yaitu Bank yang menerima simpanan hanya 

dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya 

dipersamakan dengan itu. 

Tugas Bank Perkreditaan Rakyat adalah : 

1) Menerima tabungan/simpanan, penabung dan penyimpanan harus 

diberi buku atau kartu tabungan/simpanan. 

2) Menerima simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 

paling lama tiga bulan. 

3) Tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro, karena Bank 

perkreditan rakyat merupakan Bank yang tidak dapat/dilarang 

untuk mengeluarkan kuitansi yang berfungsi sebagai cek. 

4) Menerima dan memberikan kredit kepada pedagang-pedagang di 

pasar atau penduduk desa. 
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B. Definisi Nasabah 

 Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening 

simpanan atau pinjaman pada Bank (Saladin, 1994). 

1. Layanan Nasabah 

 Pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaring, 

mempertahankan nasabah dan meningkatkan penghimpunan dana pihak 

ketiga pada suatu Bank. Pelayanan yang baik akan tercemin dari kepuasan 

nasabah karena seluruh kebutuhannya telah terpenuhi secara optimal. 

Menurut Santoso (2005) pelayanan yang baik adalah menyadari dan 

memberikan apa yang diinginkan nasabah yang ditunjukkan dengan cara 

pemberian kualitas yang lebih baik dari rata-rata kepada nasabah. Harga 

yang sangat kompetitif dan pengiriman yang lebih cepat dari pada yang 

lain sehingga nasabah merasa puas dengan yang telah kita berikan.  

2. Kepuasan Nasabah 

 Kepuasan merupakan komponen penting ketika nasabah membeli 

dan menggunakan suatu produk, nasabah bisa menjadi puas atau tidak 

puas. Menurut Kotler (2000) kepuasan nasabah merupakan perasaan 

senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara 

kesannya terhadap kinerja suatu produk dan harapan-harapannya. Lebih 

lanjut Kotler mengatakan bahwa banyak perusahaan memfokuskan 

kepada kepuasan nasabah yang tinggi, hal ini disebabkan jika seorang 

nasabah hanya memiliki tingkat kepuasan yang sedang-sedang saja maka 

nasabah akan mudah berubah pikiran bila mendapat tawaran yang lebih 
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baik sedangkan nasabah yang sangat puas terhadap suatu produk 

perusahaan cenderung lebih sukar untuk mengubah pilihannya. Kepuasan 

yang tinggi akan menciptakan kelekatan emosional terhadap suatu produk 

atau jasa tertentu bukan hanya kesukaan rasional yang hasilnya adalah 

nasabah yang tinggi. 

 Harapan nasabah dibentuk dan didasarkan oleh beberapa faktor 

yang diantaranya pengalaman dimasa lalu, opini teman dan kerabat, serta 

informasi dan janji-janji perusahaan dan para pesaing (Kotler, 2000) 

sedangkan loyalitas nasabah adalah seberapa besar konsumen akan 

membeli lagi produk/jasa Bank. Loyalitas nasabah kemungkinan orang itu 

untuk membeli lagi dan makin kecil kemungkinan beralih ke produk 

pesaing. 

 Kepuasan nasabah pada dasarnya merupakan keadaan dimana 

kebutuhan, keinginan, dan harapan dapat terpenuhi melalui produk yang 

dikonsumsi (Santoso, 2005). Harapan itu sendiri merupakan standar yang 

diterapkan terhadap kinerja aktual yang akan dinilai. Tingkat kinerja yang 

diharapkan dari suatu produk dipengaruhi oleh pengalaman nasabah 

dengan produk sebelumnya, harga, dan karakteristik fisik, jadi bila produk 

mempunyai harga yang tinggi bila produk bekerja baik sekali dimasa lalu, 

konsumen akan mengharapkan produk itu memenuhi standar kinerja yang 

tinggi (Simamora, 2002). 

 Mengukur kepuasan nasabah adalah hal yang sangat diperlukan 

bagi kelangsungan sebuah usaha yang berorientasi pada nasabah. Menurut 
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Rangkuti, (2002) mengukur kepuasan nasabah sangat bermanfaat bagi 

perusahaan dalam rangka mengevaluasi posisi perusahaan saat ini, 

dibandingkan dengan pesaing dan pengguna akhir serta menemukan 

bagian iklan yang membutuhkan peningkatkan. pemahaman atas 

kepuasan nasabah akan dapat memenuhi Customer expectations langsung 

mempengaruhi kinerja penjualan. Kemampuan beraksi cepat akan 

menciptakan retensi nasabah yang lebih tinggi yang akhirnya akan 

menciptakan penjualan dan dapat meningkatkan loyalitas nasabah. 

 Menurut Harris (2002) cara yang dapat ditempuh suatu perusahaan 

untuk memelihara konsumennya adalah dengan menyusun dan 

menjalankan strategi-strategi pemasaran yang kreatif, hal ini dilakukan 

agar konsumen merasa puas dan tidak lari ke Bank lain. Terdapat 

berbagai cara untuk menarik dan mempertahankan nasabah seperti : 

a. Memberikan pelayanan yang lebih baik dari pada Bank lain, sehingga 

nasabah merasa puas dan tidak akan beralih ke pesaing. 

b. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan nasabah, yang tidak dimiliki 

oleh Bank lain. 

 

C. Konsep Kualitas Pelayanan 

 Definisi kualitas sangat beranekaragam dan mengandung banyak 

makna. Kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan 

sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Buddy (1997) dalam 

(Wahyuningsih, 2002) mendefinisikan “Kualitas sebagai suatu strategi dasar 
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bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan konsumen internal dan eksternal, secara eksplisit dan implisit”. 

Sedangkan definisi kualitas menurut Kotler (1997) adalah “Seluruh ciri serta 

sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersira”. Ini jelas 

merupakan definisi kualitas yang berpusat pada konsumen, seorang produsen 

dapat memberikan kualitas bila produk atau pelayanan yang diberikan dapat 

memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

 Berdasarkan pengertian di atas kualitas diatas dapat diartikan bahwa 

kualitas hidup kerja harus merupakan suatu pola pikir (mindset), yang dapat 

menterjemahkan dan proses produksi barang ataujasa terus menerus tanpa 

hentinya sehingga memenuhi persepsi kualitas pasar konsumen tersebut. 

1. Persepsi Terhadap Kualitas 

Perspektif kualitas yaitu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan 

kualitas suatu produk/jasa. David dalam (Tjiptono, 1996), 

mengidentifikasikan adanya lima alternative perspektif kualitas yang 

biasa digunakan, yaitu : 

a. Transcendental Approach 

 Kualitas dalam pendekatan ini, dipandang sebagai Innate 

excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi 

sulit didefinisikan dan dioperasionalisasikan. Sudut pandang ini 

biasanya diterapkan dalam dunia seni, misalnya seni music, seni 

drama, seni tari, dan seni rupa.  

Pengaruh Dimensi Kualitas..., Bayu Adi Prasetyo, Ekonomi UMP, 2014



15 
 

 Dengan demikian fungsi perencanaan, produksi, dan 

pelayanan suatu perusahaan sulit sekali menggunakan definisi seperti 

ini sebagai dasar manajemen kualitas. 

b. Product-based Approach 

 Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan 

karakteristik atau atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat 

diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam 

jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. Karena 

pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat menjelaskan 

perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi individual. 

c. User-bassed Approach 

 Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas 

tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang 

paling memuaskan preferensi seseorang (misalnya perceived quality) 

merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Perspektif yang 

subyektif dan Demand-oriented ini juga menyatakan bahwa 

pelanggan yang berada memiliki kebutuhan dan keinginan yang 

berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan 

kepuasan maksimum yang dirasakannya. 

d. Manufacturing-bassed Approach 

 Perspektif ini bersifat Supply-bassed dan terutama 

memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan, 

serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian/sama dengan 
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persyaratan (Conformance to requirements). Dalam sektor jasa, 

dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operations-driven. 

Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang 

dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan 

peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Jadi yang 

menentukan kualitas adalah standar-standar yang diterapkan 

perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. 

e. Value-bassed Approach 

 Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. 

Dengan mempertimbangkan Trade-off antara kinerja dan harga, 

kualitas didefinisikan sebagai “Affordable excellence”. Kualitas 

dalam perspektif ini bersifat relative, sehingga produk yang memiliki 

kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling bernilai. Akan 

tetapi yang paling bernilai adalah jasa yang paling tepat dibeli (Best-

buy). 

 

D. Definisi Jasa 

 Jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat 

hilang lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta nasabah lebih dapat 

berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Definisi jasa 

dalam strategi berbeda dengan produk berupa barang. 

 Kotler (2000), “Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang 

ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak terwujud 
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dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Sedangkan menurut 

Hurriyati (2008) juga mendefinisikan jasa adalah : “Seluruh aktivitas 

ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan 

diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip 

tidak terwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya”. 

 Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa didalam 

jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan pemberi jasa, 

meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. Jasa bukan 

merupakan barang tetapi suatu proses atau aktivitas yang tidak terwujud. 

1. Karakteristik Jasa 

 Menurut Hurriyati (2008) karakteristik jasa dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Intangibility (tidak terwujud) 

 Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat melihat, mencium, 

meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka 

membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen akan 

mencari informasi akan jasa tersebut, seperti lokasi perusahaan, para 

penyedia dan penyalur jasa, peralatan dan alat komunikasi yang 

digunakan serta harga produk jasa tersebut. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan calon 

konsumen, yaitu sebagai berikut : (1) meningkatkan visualisasi jasa 

yang tidak terwujud, (2) menekankan pada manfaat yang diperoleh, 

(3) menciptakan suatu nama merek (Brand image) bagi jasa, dan (4) 
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memakai nama orang terkenal untuk meningkatkan kepercayaan 

konsumen. 

b. Inseparability (tidak terpisahkan) 

 Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan 

jasa yang menghasilkannya. Jasa diproduksi dan dikonsumsi pada saat 

bersamaan. Jika jasa membeli suatu jasa maka ia akan berhadapan 

langsung dengan sumber atau penyedia jasa tersebut, sehingga 

penjualan jasa lebih diutamakan untuk penjualan langsung dengan 

skala operasi terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat 

menggunakan strategi-strategi, seperti bekerja dalam kelompok yang 

lebih besar, bekerja lebih cepat, serta melatih pemberi jasa mereka 

mampu membina kepercayaan konsumen. 

c. Variability (bervariasi) 

 Jasa yang diberikan sering kali berubah-ubah tergantung dari 

siapa  yang menyajikannya, kapan dan dimana penyajian jasa tersebut 

dilakukan. Ini mengakibatkan sulitnya menjaga kualitas jasa 

berdasarkan suatu standar. Menurut Tjiptono (2000) untuk mengatasi 

hal tersebut, perusahaan dapat menggunakan tiga pendekatan dalam 

pengendalian kualitasnya, yaitu sebagai berikut : (1) melakukan 

investasi dalam seleksi dan pelatihan personil yang baik, (2) 

melakukan standarisasi proses produksi jasa, (3) memantau kepuasan 

pelanggan, dan (4) Comparison shoping, sehingga pelayanan yang 

kurang baik dapat diketahui dan diperbaiki. 
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d. Perishability (mudah lenyap) 

 Jasa tidak dapat disimpan atau mudah musnah sehingga tidak 

dapat dijual pada masa yang akan datang. Keadaan mudah musnah ini 

bukanlah suatu masalah jika keadaannya stabil, karena mudah untuk 

melakukan persiapan pelayanan sebelumnya. Jika permintaan 

berfluktuasi, maka perusahaan akan menghadapi masalah yang sulit 

untuk melakukan persiapan pelayanannya. Untuk itu perlu dilakukan 

perencanaan produk, penetapan harga, serta program promosi yang 

tepat untuk mengatasi ketidaksesuaian antara permintaan dan 

penawaran jasa. 

 

E. Proses Jasa 

 Fokus dari proses jasa adalah untuk menghasilkan output dengan input 

tertentu. Semakin besar rasio output terhadap input, maka semakin produktif 

suatu operasi. Hal ini dijelaskan dalam gambar berikut : 

Gambar 2.1 

Model Proses Generik 

 

 INPUT  OUTPUT  

 

 

Sumber : Prinsip-prinsip Total Quality Service, (Tjiptono, 2004) 

KONTROL 

PROSES 
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Keterangan: 

1. Input terdiri atas sumber daya manusia, mesin, metode, bahan baku, 

ukuran, dan lingkungan. 

2. Proses merupakan transformasi input menjadi output. 

3. Kontrol merupakan mekanisme untuk menjamin bahwa proses 

menghasilkan apa yang diharapkan. 

4.  Kapabilitas adalah kemampuan proses untuk bekerja hingga mencapai 

kinerja yang diharapkan. 

5. Output adalah jasa akhir yang dihasilkan. 

 Berdasarkan kualitas jasa, definisi proses hampir sama saja, kecuali 

bahwa rangkaian  aktivitas yang dilakukan bisa dipandang sebagai kombinasi 

dari : 

a. Struktur : sumber daya yang disiapkan ditata dan digunakan untuk 

menyampaikan jasa 

b. Proses : jasa yang bersangkutan 

c. Hasil (Outcome) : hasil yang bernilai dari jasa. 

 Fokus dalam proses jasa adalah untuk memberikan hasil 

(manfaat) yang memenuhi dan atau melampaui kebutuhan, keinginan 

pelanggan, dan harapan pelanggan. Selain itu elemen penting yang terkait 

dalam kualitas jasa adalah pemilik. Pemilik proses jasa adalah orang 

yang memiliki atau diberi tanggung jawab dan wewenang untuk 

melaksanakan dan mengarahkan perbaikan terus-menerus ditentukan 

oleh batas-batas proses (Boundaries of the process). 
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F. Pengertian Total Quality Service (TQS) 

 Total Quality Service merupakan derivasi TQS dalam industri jasa 

yang mempunyai inti konsep bahwa dalam usaha meningkatkan kualitas jasa 

perusahaan harus melibatkan komitmen dan kesadaran seluruh level kerja 

dalam perusahaan yang sama ini harus dilaksanakan terus-menerus sepanjang 

waktu  sehingga akan didapatkan peningkatan penjualan serta pasar yang 

lebih luas. Tjiptono, (2004) mendefinisikan TQS sebagai berikut : Sistem 

manajemen strategi integrative yang melibatkan semua manajer, karyawan 

serta menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki 

secara berkesinambungan proses-proses organisasi agar dapat memenuhi  

kebutuhan, keingin dan harapan nasabah. 

 Dalam riset selanjutnya, (Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, 1998) 

terdapat lima dimensi (variabel) utama yang disusun sesuai urutan tingkat 

kepentingan relatifnya sebagai berikut : 

1. Responsiveness (Daya Tanggap) 

 Menurut  Lupiyoadi (2001) daya tanggap adalah “Suatu kemauan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsiveness) 

dan tepat kepada nasabah, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Memberikan nasabah menuggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas 

menyebabkan persepsi yangnegatif dalam kualitas pelayanan”. 

Sedangkan menurut Tjiptono (1996) daya tanggap adalah “keinginan 

para staf untuk membantu para nasabah dan memberikan pelayanan 

dengan tanggap”. 
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2. Reliability (Kehandalan) 

            Menurut Lupiyoadi (2001) kehandalan adalah “kemampuan 

perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan nasabah yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama, untuk semua pelanggan 

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama, untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi 

yang tinggi”. 

 Tjiptono (1996) mendefinisikan kehandalan adalah “Mencakup 

dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja dan kemapuan untuk dipercaya. 

Hal ini berarti perusahaan memberikan jasanya secara tepat semenjak 

saat pertama. Selain itu juga berarti bahwa perusahaan yang 

bersangkutan memenuhi janjinya, misalnya menyampaikan jasanya 

sesuai dengan jadwal yang disepakati”. Secara singkat definisi 

kehandalan dalam (Tjiptono, 1996) adalah “Kemampuan memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan”. 

3. Assurance (Jaminan) 

 Menurut Lupiyoadi (2001) jaminan yaitu “Pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri 

dari beberapa komponen anatara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, 

kompetensi, dan sopan santun. 
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 Senada dengan pengertian di atas (Tjiptono, 1996) 

mendefinisikan jaminan adalah “Mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

bahaya, risiko, atau keragu-raguan”. 

 Sedangkan menurut Kotler (1997) jaminan adalah “Pengetahuan 

dan kesopanan dari karyawan, dan kemampuan untuk mendapatkan 

kepercayaan dan keyakinan”. 

4. Tangible (Bukti Langsung) 

  Menurut Lupiyoadi (2001) bukti langsung  yaitu : “Kemampuan 

suatu perusahaan dalam menunjukan eksistensi kepada pihak eksternal. 

Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan 

keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa, yang meliputi fasilitas fisik (gedung, 

gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang 

dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya”. 

 Bukti langsung dalam (Tjiptono, 1996) adalah “Bukti fisik dari 

jasa, bisa berupa fisik, peralatan yang dipergunkan, representasi fisik dari 

jasa (misalnya, kartu kredit plastic)”. Sedangkan (Kotler, 1997) 

mengungkapkan bahwa bukti langsung adalah “fasilitas dan peralatan 

fisik serta penampilan karyawan yang professional”. 

5. Emphaty (Empati) 

 Menurut Lupiyoadi (2001) Emphaty adalah “Memberikan 

perhatian yang tulus dan bersifat invidual atau pribadi yang diberikan 
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kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian 

dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan 

secara  spesifik, serta memiliki waktu pengoprasian yang nyaman bagi 

pelanggan”. 

 Menurut Tjiptono (1996) Emphaty adalah “Kemudahan dalam, 

melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan 

memahami kebutuhan para pelanggan”. Lebih singkat lagi (Kotler, 1997) 

mendefinisikan emphaty adalah tingkat perhatian pribadi terhadap para 

nasabah. 

 

G. Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction) 

 Banyak perusahaan yang pada saat ini mempunyai tujuan untuk 

memuaskan pelanggan, mereka memiliki cara pengungkapan yang beraneka 

ragam untuk segala sesuatu  seperti yang diharapkan setiap pelanggan. Situasi 

ini tidak saja terjadi pada sektor swasta tetapi juga pada sektor pemerintah. 

Semakin disadari bahwa adanya pelayanan dan kepuasan pelanggan 

merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan 

memenangkan pesaingan. 

 Definisi kepuasan/ketidakpuasan pelanggan menurut Kotler (1997) 

mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai “The Level of a person’s felt 

state rsulting from comparing a product’s perceived performance (or 

outcome) in relation to person’s exspectations” atau tingkat perasaan 
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seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya”. 

 Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan harapannya. Apabila kinerja dibawah harapan, maka 

konsumen akan kecewa. Bila kinerja melebihi harapan, konsumen akan 

sangat puas. Harapan konsumen dapat dibentuk oleh pengalaman masa 

lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan 

saingannya. Konsumen yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitive 

terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang perusahaan. Secara 

konsep kepuasan pelanggan dapat dijelaskan dengan skema, sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Tjiptono (2007), Pemasaran Jasa dan Kualitas Pelayanan 

Kebutuhan dan 
Keinginan Pelanggan 

Harapan Pelanggan 
Terhadap Produk 

Tingkat Kepuasan 
Pelanggan 

Tujuan Perusahaan 

Produk 

Nilai Produk Bagi 
Pelanggan 
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 Pengukuran Kepuasan Pelanggan Perusahaan perlu melakukan 

pemantauan dan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan karena hal 

ini telah menjadi hal yang esensial bagi setiap perusahaan. Langkah 

tersebut dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan 

pengembangan dan implementasi strategi peningkatan kepuasan 

pelanggan. 

 Menurut Kotler dalam Tjiptono, (2005) metode-metode yang 

dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk memantau dan mengukur 

kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut : 

a. Sistem Keluhan Dan Saran  

 Organisasi yang berwawasan pelanggan membuat 

pelanggannya memberikan saran atau keluhan, misalnya dengan 

memberikan formulir bagi pelanggan untuk melaporkan kesukaan 

atau gagasan balik dan perusahaan dapat bergerak lebih cepat untuk 

menyelesaikan masalah. 

b. Pembeli Bayangan  

 Cara lain untuk mengukur mengenai kepuasan pelanggan 

adalah dengan menyuruh orang berpura-pura menjadi pembeli dan 

melaporkan titik-titik kuat maupun lemah yang mereka alami 

sewaktu membeli produk perusahaan. 

c. Analisa Kehilangan Pelanggan  

 Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 
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memahami mengapa hal ini terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. 

Bukan hanya Exit interview saja yang perlu, tetapi pemanfaatan 

customer loss rate juga penting, dimana peningkatan Customer loss 

rate menunjukan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 

pelanggannya. 

d. Survey pelanggan 

 Sebagian besar riset kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

menggunakan metode survey (McNeal & Lamb, dikutip dalam 

Peterson & Wilson,1992), baik survey melalui pos, email, website, 

maupun wawancara langsung. Melalui survey, perusahaan akan 

memperoleh tanggapan dan balikan secara langsung dari pelanggan 

dan juga memberikan kesan positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap para pelanggannya. Pengukuran kepuasan 

pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, diantaranya : 

1) Directly reported satisfaction 

 Pengukuran dilakukan menggunakan item-item spesifik 

yang menanyakan langsung tingkat kepuasan pelanggan. 

2) Derived satifaction 

 Dalam metode ini, setidaknya pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan menyangkut dua hal utama, yaitu : 
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- Tingkat harapan atau ekspektasi pelanggan terhadap 

kinerja produk atau perusahaan pada atribut-atribut 

relevan. 

- Persepsi pelanggan terhadap kinerja actual produk atau 

perusahaan yang bersangkutan.  

3) Problem analysis 

 Dalam teknik ini, responden diminta mengungkapkan 

masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan produk 

atau jasa perusahaan dan saran-saran perbaikan. 

 

H. Kerangka Pemikiran  

 Kepuasan merupakan komponen penting ketika nasabah membeli dan 

menggunakan suatu produk, nasabah bisa menjadi puas atau tidak puas. 

Menurut Kotler (2000) kepuasan nasabah merupakan perasaan senang atau 

kecewa yang muncul setelah membandingkan antara kesannya terhadap 

kinerja suatu produk dan harapan-harapanya, hubungan antara variabel 

dengan kepuasan nasabah dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 Responsiveness adalah salah satu faktor yang dimiliki oleh Bank 

Syariah Mandiri untuk tingkat kepuasan nasabah, karena menurut Lupiyoadi 

(2001) daya tanggap adalah “suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsiveness) dan tepat kepada 

nasabah, dengan penyampaian informasi yang jelas. Dapat dilihat dari jurnal 

Koentjoro (2009) bahwa responsiveness berpengaruh signifikan terhadap 
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kepuasan nasabah dengan nilai signifikan dapat dilihat dari jurnal Indra dan 

Gurasih (2009) bahwa responsiveness berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah dengan nilai signifikan 0,382 (sig <5%). 

 Reliabilty juga merupakan salah satu faktor pada kepuasan nasabah 

Bank Syariah Mandiri karena sudah sesuai dengan harapan nasabah yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama, untuk semua nasabah tanpa 

kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Dapat dilihat 

dari jurnal Indra dan Gurasih (2009) bahwa reliabilty berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah dengan nilai signifikan 0,315 (sig < 5%). 

 Assurance menurut Lupiyoadi (2001) yaitu “pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para nasabah kepada perusahaan. Terdiri dari 

beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, 

kompetensi, dan sopan santun. Senada dengan pengertian diatas Tjiptono 

(1996) mendefinisikan jaminan adalah “mencakup pengetahuan, kemampuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari 

bahaya, risiko atau keragu-raguan”. dapat dilihat dari jurnal Indra dan 

Gurasih (2009) bahwa assurance berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah dengan nilai signifikan 0,248 (sig < 5%). 

 Tangible juga berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank 

Syariah Mandiri karena menurut Tjiptono (1996) tangible adalah “Bukti fisik 

dari jasa, bisa berupa fisik, peralatan yang dipergunakan, representasi fisik 

dari jasa (misalnya, kartu kredit plastic)”. Sedangkan kotler (1997) 
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mengungkapkan bahwa bukti langsung merupakan “fasilitas dan peralatan 

fisik serta penampilan karyawan yang  professional”. Dapat dilihat dari jurnal 

Indra dan Gurasih (2009) bahwa tangible berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah dengan nilai signifikan 0,367 (sig < 5%). 

 Emphaty menurut Lupiyoadi (2001) adalah “memberikan perhatian 

yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para 

pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Dimana suatu 

perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang 

pelanggan, memahami kebutuhan nasabah secara spesifik, serta memiliki 

waktu pengoprasian yang nyaman bagi nasabah”. Hal ini lah yang dapat 

memberikan kepuasan bagi nasabah Bank Syariah Mandiri. Dapat dilihat dari 

jurnal Indra dan Gurasih (2009) bahwa emphaty berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan nasabah dengan nilai signifikan 0,120 (sig < 5%).  

 Faktor tersebut merupakan faktor penting untuk mempengaruhi 

kepuasan nasabah dalam memilih Bank Syariah. Variabel dalam penelitian ini 

adalah Responsiveness, Reliability, Assurance, Tangible dan Emphaty. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 
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  H1 

 H2 

 H3 

 H4 

 H5 

 H6 

 H7 

 

Sumber : (Kotler, 1995) 

 

I. Hipotesis  

Berdasarkan teori yang ada, maka dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai 

berikut : 

H1 : Responsiveness berhubungan secara parsial signifikan terhadap 

tingkat kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri. 

H2 :  Reliability secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri.  

H3 :  Assurance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri. 

Tingkat Kepuasan 

Nasabah (Y) 

 

 

 

Responsiveness (X1) 

Reliability (X2) 

Assurance (X3) 

Tangible (X4) 

Emphaty (X5) 
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H4 :  Tangible secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri. 

H5 : Emphaty secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepuasan nasabah di Bank Syariah Mandiri. 

H6 : Responsiveness, reliability, assurance, tangible, dan emphaty 

berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepuasan nasabah di 

Bank Syariah Mandiri. 

H7 : Assurance berpengaruh paling dominan terhadap tingkat kepuasan 

nasabah di Bank Syariah Mandiri. 
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