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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian yang Relevan

1. Skripsi Wibrianto yang berjudul “Hubungan Kualitas Pelayanan Teller Terhadap

Loyalitas Nasabah (Studi kasus pada BPRS Risalah Ummat), dalam penelitian

ini menunjukkan bahwa dari hasil analisis korelasi kononikal pada fungsi ke-1

sebesar 0.688 lebih besar dibandingkan korelasi kononikal pada fungsi ke-2 dan

ke-3. Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa fungsi ke-1, lebih

besar dari pada fungsi ke-2 dan ke-3. Selanjutnya hasil pengujian hipotesisi

dengan menggunakan uji Wilk’s tidak signifikan artinya bahwa hubungan

kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah adalah tidak signifikan. Oleh

karena itu dengan tidak signifikannya hubungan kualitas pelayanan terhadap

loyalitas nasabah, maka pihak BPRS Risalah Ummat harus mampu

meningkatkan kualitas pelayanan kepada pihak nasabah agar nasabah menjadi

loyal dan dapat bersaing dengan bank lain1.

2. Skripsi Mukaddam yang berjudul ”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap

Loyalitas Nasabah (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun

Drajat Warga (BDW) Yogyakarta)”, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

berdasarkan perhitungan koefesien determinasi diketahui Adjusted R Square

1 Luthfi Tian Wibrianto, Hubungan Kulaitas Pelayan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi
Kasus Pada BPRS Risalah Ummat), (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2008)
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antara variabel kualitas pelayanan dengan loyalitas nasabah BPRS BDW

Yogyakarta menunjukan ada nya pengaruh. Pengaruh kedua variabel positif.

Artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan BPRS BDW Yogyakarta

terhadap nasabahnya maka akan semakin tinggi tingkat loyalitas nasabah BPRS

BDW Yogyakarta2.

3. Skripsi Sururudin yang berjudul “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan

nasabah penabung di bank muamalat cabang Ambarukmo di Yogyakarta”  dalam

penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan uji t menunjukan bahwa variabel

bukti fisik, kehandalan, jaminan dan empati berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepuasan nasabah penabung dan presepsi variabel daya tangkap tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah bank penabung.

4. Skripsi Akmal Aziz, judul penelitian : “Pengaruh kualitas pelayanan dan produk

terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel PT Hadji Kalla Urip Sumoharjo

Makassar, 2013. Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kualitas

pelayanan dan produk terhadap kepuasan pelanggan pada bengkel Urip

Sumoharjo Makassar, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kualitas

pelayanan dan produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan

Artinya : adanya pelayanan kerja mampu meningkatkan kepuasan pelanggan

pada bengkel PT. Hadji Kalla Urip Sumoharjo Makssar.

2 Mukaddam. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta, (Skripsi: UIN Suanan
Kalijaga Yogyakarta, 2014)
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5. Skripsi Uchik  Triswandari, judul penelitian analisis pengaruh kualitas pelayanan

jasa terhadap kepuasan pelanggan pada PT. PLN (persero) Rayon Makassar

Timur. Dengan demikian, perbedaan ini dengan peneliti sebelumnya adalah

peneliti lebih mengutamakan pelayanan costumer service terhadap kepuasan

nasabah

B. Deskripsi Kualitas Pelayanan Teller

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh

suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud

fisik) dan tidak menghasilkan sesuatu3. Pelayanan atau jasa sebagai segala tindakan

atau perbuatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada

dasarnya bersifat intangibles (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan

kepemilikan sesuatu4.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan perilaku

nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah demi tercapainya

loyalitas pada nasabah itu sendiri  sehingga akan mempengaruhi keputusan nasabah.

Hal ini dikarenakan pelayanan terbaik dapat menjadi kunci eksistensi sebuah instansi.

Dalam Islam pelayanan terbaik juga sangat dianjurkan, hal ini sebagaimana dalam

firman Allha dalam Q.S. al-Qashas / 28:77.

3 Lusia Wulandari, Kualitas Pelayanan Teller dan Customer Service Kepada Nasabah Bank
DKI Cabang Pondok Labu Jakarta. (Jurnal: Kualitas Pelayanan Teller dan Customer, Vol. 23, No 2
Juli 2012), h. 3.

4 Tjiptono, Strategy Pemasaran,. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h. 134.
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Terjemahnya: “Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah

telah berbuat baik, kepadamu”5.

Ayat ini menunjukan bahwa dalam hal pelayanan harus paling menjunjung

tinggi profesionalisme kerja dan pelayanan yang baik. Konsep pelayanan yang

diterapkan diberbagai sektor dan bidang kehidupan tentu tujuannya adalah menggapai

target pelayanan terbaik.

2. Tujuan dan Fungsi Pelayanan

Tujuan dari pelayanan adalah untuk membantu memenuhi kepentingan orang

lain atau kepentingan umum, karena seringkali untuk memenuhi kebutuhan tidak

dapat dilakukan sendiri melainkan memerlukan bantuan berupa perbuatan orang lain6.

Adapun fungsi dari adanya pelayanan antara lain:

a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat
waktu

b. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa
c. Mendapatkan kualitas produk yang lebih baik atau terjamin
d. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang- orang yang berkepentingan
e. Menimbulkan perasaan puas pada orang- orang yang berkepentingan

sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka7.

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1995), h. 532.
6 Ibid., h. 44.
7 Freddy Rangkuti, “Measuring Customer Satisfaction: Gaining Relationship Strategy”,

(Jakarta, Gramedia, 2006), h. 20.
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3. Aspek-Aspek Kualitas Pelayanan

Dalam kegiatan masyarakat, faktor utama yang membedakan antara

perusahaan penghasil barang dengan perusahaan jasa adalah kualitas pelayanan.

Adapun pelayanan yang bermutu mencakup 5 aspek sebagaimana yang dikemukakan

oleh Tjiptono sebagai berikut8:

a. Tangible

Tangible adalah pernyataan tentang fasilitas fisik, perlengkapan,

penampilan personalia, dan sarana komunikasi suatu perusahaan9. Karena

suatu service tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium dan tidak bisa diraba, maka

aspek tangible menjadi penting sebagai ukuran terhadap pelayanan. Pelanggan

akan menggunakan indra penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan.

Pelanggan akan mempunyai persepsi bahwa suatu usaha/lembaga

mempunyai pelayanan yang baik apabila bangunan terlihat mewah dengan

berbagai fasilitas pendukung. Selain gedung dan peralatan, pelanggan akan

menilai seragam dan penampilan fisik dari pegawai. Fasilitas telah

memberikan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi persepsi para

pelanggannya bahwa mereka mempunyai kualitas pelayanan yang baik.

Tangible merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang

diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangible

ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru

8 Tjiptono, Op. Cit., h. 54-57.
9 Parasuraman, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 24.
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dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak memperhatikan

fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan merusak

image perusahaan.

b. Reliability

Reliability adalah pernyataan tentang kemampuan perusahaan dalam

memenuhi atau mematuhi janji yang telah mereka sampaikan kepada

konsumen. Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan

untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat

waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila

jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau

unsur dimensi reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam

menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat10.

Ada 2 aspek dari dimensi ini. Pertama adalah kemampuan pengusaha

untuk memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan.Kedua adalah seberapa

jauh suatu perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat atau tidak

ada error.

c. Responsiveness

Responsiveness adalah keinginan tentang kemauan penyedia jasa

untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

Responsiveness adalah dimesi kualitas pelayanan yang paling dinamis.

10 Ibid., h. 27.
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Harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan hampir dapat dipastikan

akan berubah dengan kecenderunanga naik dari waktu ke waktu11.

Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan

yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan

cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif

terhadap kualitas jasa yang diberikan.Termasuk didalamnya jika terjadi

kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa

berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerugian konsumen dengan

segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang

terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan

konsumen.Jadi komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan

karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani

pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan.

d. Assurance

Assurance adalah pernyataan tentang kesopanan, pengetahuan dan

kemampuan segenap karyawan yang dapat menimbulkan keyakinan dan

kepercayaan konsumen. Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan

perilaku employee untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri

konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan12.

11 Tjiptono, Op. Cit., h. 58.
12 Parasuraman, Op. Cit., h. 38.
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Dimensi ini sangat penting karena melibatkan persepsi konsumen

terhadap resiko ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampauan penyedia

jasa. Perusahaan membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui

karyawan yang terlibat langsung menangani konsumen. Jadi komponen dari

dimensi ini terdiri dari kompetensi karyawan yang meliputi ketrampilan,

pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan pelayanan dan

kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan

kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti, reputasi perusahaan,

prestasi dan lain-lain.

e. Emphaty

Emphaty adalah pernyataan tentang kepedulian dan perhatian

perusahaan kepada konsumen secara individual. Emphaty merupakan

kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk

memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga

kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini

merupakan gabungan dari akses (access) yaitu kemudahan untuk

memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, komunikasi merupakan

kemampuan melakukan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen

atau memperoleh masukan dari konsumen dan pemahaman merupakan usaha

untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen.

Dimensi emphaty ini merupakan penggabungan dari dimensi: Akses

(Access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan
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perusahaan. Komunikasi (Communication), merupakan kemampuan

melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan

atau memperoleh masukan dari pelanggan. Pemahaman pada pelanggan

(Understanding the Customer), meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui

dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan13.

Semua hal yang diungkapkan di atas pada intinya menuntut bahwa

pelayanan yang diberikan pada dasarnya harus selalu mengacu pada segala

sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan. Suatu produk barang atau jasa

dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan. Kualitas

bukan hanya mencakup produk barang atau jasa tetapi juga meliputi proses,

lingkungan dan manusia. Kualitas pelayanan harus dilakukan terus menerus,

berkesinambungan untuk mencapai kepuasan pelanggan atau masyarakat.

Pada dasarnya setiap institusi telah melakukan berbagai upaya agar

menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak

diskriminatif, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun

Rancangan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik yang isinya akan memuat

standar pelayanan minimum. Namun, upaya-upaya yang telah ditempuh oleh

pemerintah nampaknya belum optimal. Salah satu indikator yang dapat dilihat dari

fenomena ini adalah pada fungsi pelayanan publik yang banyak dikenal dengan sifat

birokratis dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat  karena masih belum

13 Widia Asruri, Konsytribusi Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Muamalat,
(Jurnal: Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, No 01, Juni 2108), h. 46.
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memperhatikan kepentingan masyarakat penggunanya. Kemudian, pengelola

pelayanan publik cenderung lebih bersifat direktif yang hanya

memperhatikan/mengutamakan kepentingan pimpinan/organisasinya saja.

Masyarakat sebagai pengguna seperti tidak memiliki kemampuan apapun

untuk berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus tunduk kepada

pengelolanya. Seharusnya, pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang bersifat

supportif di mana lebih memfokuskan diri kepada kepentingan masyarakatnya,

pengelola pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk

melayani dan bukan dilayani.

Sementara karakteristik pelayanan yang diberikan perusahaan yang sebagian

besar bersifat monopoli sehingga tidak menghadapi permasalahan persaingan pasar

menjadikan lemahnya perhatian pengelola pelayanan publik akan penyediaan

pelayanan yang berkualitas. Lebih buruk lagi kondisi ini menjadikan sebagian

pengelola pelayanan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi, dan

cenderung mempersulit prosedur pelayanannya. Akibat permasalahan tersebut, citra

buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih melekat sampai saat ini sehingga

tidak ada kepercayaan masyarakat pada pengelola pelayanan. Kenyataan ini

merupakan tantangan yang harus segera diatasi terlebih pada era persaingan bebas

pada saat ini. Profesionalitas dalam pengelolaan pelayanan publik dan pengembalian

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus diwujudkan.

Menurut Berry untuk mengetahui pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh

konsumen ada indicator kualitas pelayanan yang terletak pada lima dimensi:
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a. Tangible (berwujud) pelayanan berupa sarana fisik perkantoran,

komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, indikatornya

adalah:

1. Penampilan petugas/apratur dalam melayani pelanggan

2. Kenyamanan tempat melakukan pelyanan

3. Kemudahan dlam proses pelayanan

4. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan

5. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan

6. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan

b. Realibillity (kehandalan) kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan

pelayanan yang terpercaya indikatornya adalah :

1. Kecermatan petugas dalam melayani

2. Memiliki standar pelayanan yang jelas

3. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam

proses pelayanan

4. Keahlian petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses

pelayanan

c. Responsivess (ketanggapan) : kesanggupan untuk membantu dan

menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggapan terhadap

keinginan konsumen. Indikatornya adalah :

1. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan

pelayanan
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2. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat

3. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat

4. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat

5. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat

6. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas

d. Assurance (jaminan) : kemampuan dan keramahan serta sopan santun

pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Indikatornya adalah :

1. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan

2. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan

3. Petugas memberikan jaminan legilitas dalam pelayanan

4. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan

e. Emphaty (empati) : sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai

terhadap konsumen. Indikatornya adalah :

1. Mendahulukan kepentingan pelanggan/pemohon

2. Petugas melayani dengan sikap ramah

3. Petugas melayani dengan sikap sopan santun

4. Petugas melayani dengan tidak diskriminatif (membeda bedakan)

5. Petugas melayani dengan menghargai setiap pelanggan14

Menurut parasuraman et al. juga menyatakan bahwa atribut yang dapat

digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelyanan jasa dapat dilihat  dari lima kriteria

pokok pelayanan yaitu sebagai berikut:

14 hardiansyah . Kualitas Pelayanan Publik, Gaya media, ( Yogyakarta : 2011) h. 23
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a. Bukti fisik (Tangibles), yaitu kemampuan peushaan dalam menunjukan

eksistensinya pada pelanggan. Penampilan dan kemampuan saran dan

prasaranan fisik perusahaandn lingkungan sekitar.

b. Kehandalan (Reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan.

c. Ketanggapan (Responsiveness), yaitu kemampuan perusahaan untuk

menolong pelanggan dan ketersediaan untuk melayani pelanggan dan

ketersediaan untuk melayani pelanggan dengan baik.

d. Jaminan (Assurance), yaitu kemampuan pegawai perusahaan untuk

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan pada perusahaan.

e. Empati (emphaty), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan

berupaya memahami keinginan konsumen15.

Menurut Tangkilisan indikator kualitas pelayanan yaitu :

a. Kenampakan fisik (Tangible) meliputi fasilitas operasional yang

diberikan apakah telah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan

tugas16.

b. Reliabilitas (Reliability) meliputi sejauh mana informasi yang diberikan

kepada klien tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

15 https:// parasuraman et al. Blogspot. Co.id Indikator pelyanan jasa diakses pada tanggal 22
agustus 2018 pukul 20:00

16 http// etalasupustaka. Blogspot. co.id  definisi indikator pelayanan diakses pada tanggal 22
februari 2018 pukul 16 :30
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c. Responsivitas (Responsiveness) yakni daya tanggap provider atau

penyedia layanan dalam menanggapi komplain klien.

d. Redibilitas (realibility) meliputi reputasi kantor, biaya yang

e. dibayarkan, dan keberadaan petugas selama jam kerja.

Menurut Zheithamal menyebutkan ada lima dimensi pokok yang dikenal

dengan SERQUAL (service quality) yang terdiri dari17:

1. Bukti fisik (tangibles), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan

serta keadaan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu cara

perusahaan jasa dalam menyajikan kualitas layanan terhadap pelanggan.

Diantaranya meliputi fasilitas fisik (gedung, buku, rak buku, meja dan

kursi, dan sebagainya), teknologi (peralatan dan perlengkapan yang

dipergunakan), serta penampilan pegawai.

2. Keandalan (reliability) adalah kemampuan perusahaan memberikan

pelayanan sesuai dengan apa yang dijanjikan secara akurat dan

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang

tercermin dari ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua

pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi yang tinggi.

17 Zeithaml, V. A, service Marketing strategi,in willey Internasional  Encyclopadia of
marketing, Vol . 1, Robert A.Paterson and Roger A. kerin, eds.Chichester, UK: john wiley &
sons,tahun (2010). h 208-218
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3. Daya tanggap (responsiveness) adalah kemauan untuk membantu

pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan tepat dengan

penyampaian informasi yang jelas. Mengabaikan dan membiarkan

pelanggan menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang

negative dalam kualitas pelayanan.

4. Jaminan (assurance) adalah pengetahuan, kesopan-santunan dan

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya

para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen,

antara lain:

a. Komunikasi (communication), yaitu secara terus menerus memberikan

informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan penggunaan kata yang

jelas sehingga para pelanggan dapat dengan mudah mengerti apa yang

diinformasikan pegawai serta dengan cepat dan tanggap menyikapi

keluhan dan komplain dari para pelanggan.

b. Kredibilitas (credibility), perlunya jaminan atas suatu kepercayaan

yang diberikan kepada pelanggan, believability atau sifat kejujuran,

menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi

perusahaan pada masa yang akan datang.

c. Keamanan (security), adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari

pelanggan akan pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan yang

diberikan mampu memberikan suatu jaminan kepercayaan.
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d. Kompetensi (competence) yaitu keterampilan yang dimiliki dan

dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan

dapat dilaksanakan dengan optimal.

e. Sopan santun (courtesy), dalam pelayanan adanya suatu nilai moral

yang dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada

pelanggan. Jaminan akan kesopan-santunan yang ditawarkan kepada

pelanggan sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

5. Empati (empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat

individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan

berupaya memahami keinginan konsumen dimana suatu perusahaan

diharapkan memiliki suatu pengertian dan pengetahuan tentang

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta

memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.

Menurut konsep ServQual (service quality) dalam Ratih terdapat 5 dimensi

penentu kualitas jasa pelayanan, yaitu18:

1. Tangible (Berwujud), karena suatu pelayanan tidak bisa dilihat, dicium,

dan tidak bisa diraba, maka aspek tangible, menjadi penting sebagia

ukuran terhadap pelayanan. Pelanggan akan menggunakan indera

penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan.

18 Ratih Hurriyati, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Bandung: Alfabeta, 2005),
h. 67-69
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2. Reliability (kehandalan), yaitu dimensi yang mengukur kehandalan dari

perusahaan dalam memberikan layanan kepada pelanggannya.

3. Responsiveness (Ketanggapan) adalah kualitas pelayanan yang paling

dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan hampir dapat

dipastikan akan berubah dengan kecenderungan naik dari waktu ke

waktu.

4. Assurance (Keyakinan) yaitu dimensi kualitas yang berhubungan dengan

kemampuan perusahaan dan perilaku front line staff dalam menanamkan

rasa percaya dan keyakinan kepada nasabah.

5. Emphaty ( Empati), dimensi Empati mencakup antara lain; memberikan

perhatian secara pribadi kepada nasabah, memberikan keamanan dan

kenyamanan kepada nasabah, kemudahan dalam melakukan hubungan,

mempunyai produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah,

menjalin Komunikasi yang baik dengan nasabah.

4. Pengertian Teller

Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawabuntuk menerima

simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasapelayanan perbankan lain kepada

masyarakat, tanda tangan kasirdiperlukan sebagai tanda sah suatu dokumen transaksi,

padalembaga perbankan, teller bekerja di belakang geral/counter19.

Teller pada sebuah  bank merupakan pintu gerbang utama dan sangat penting

dalam melakukan transaksi finansial baik transaksi secara tunai maupun transaksi non

19 Philip Kotler, Marketing Insights From A to Z, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.  25.
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tunai. Dalam hal ini teller bank memiliki resiko yang sangat besar dan sangat

berpengaruh  pada operasional suatu bank, karena nasabah akan berhubungan baik

dengan bank melalui teller. Jika pelayanan teller tidak prima dan menimbulkan

kekecewaan terhadap nasabah dalam bentuk apapun misalnya panjang antrian,

pelayanan yang kurang ramah yang dapat menyebabkan nasabah kehilangan

kepercayaannya terhadap bank.

C. Loyalitas Nasabah

1. Pengertian Loyalitas

Kesetiaan (loyalitas) adalah sebuah kata yang mendeskripsikan keadaan

dimana seseorang menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada suatu Negara,

keluarga, atau teman- temannya20. Istilah ini diperkenalkan di dunia marketing

sebagai brand loyalty- kesetiaan pelanggan terhadap merek tertentu. Menurut Griffin

bahwa loyalty is defined as non random purchase expressed over time by some

decision making unit” loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit- unit

pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus- menerus terhadap

barang/ jasa suatu perusahaan yang dipilih21.

Dari definisi di atas terlihat bahwa loyalitas adalah komitmen pelanggan

bertahan secara mendalam untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian

ulang produk/jasa terpilih secara konsisten di masa yang akan datang, meskipun

20 Ibid.,, h. 111-112
21 Jill Griffin, Customer Loyalty, Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan,

(Jakarta: Penerbit Erlangga), 2001, h. 4.
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pengaruh situasi dan usaha- usaha pemasaran mempunyai potensi untuk

menyebabkan perubahan perilaku.

Konsep loyalitas nasabah lebih banyak dikaitkan dengan perilaku dari pada

sikap. Bila seseorang merupakan nasabah yang loyal, ia menunjukan perilaku

penggunaan jasa yang didefinisikan sebagai pembelian nonrandom yang diungkapkan

dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pengambilan keputusan. Seseorang nasabah

yang loyal memiliki prasangka spesifik mengenai apa yang akan dibeli dan dari siapa.

Selain itu, loyalitas menunjukan kondisi dari durasi waktu tertentu yang

mensyaratkan bahwa tindakan peenggunaan jasa terjadi tidak kurang dari dua kali.

Loyalitas dapat didefinisikan berdasarkan perilaku pembeli. Pelanggan yang

loyal adalah orang yang melakukan pembelian berulang secara teratur, membeli antar

lini produk dan jasa, merefentasikan kepada orang lain, menunjukkan kekebalan

terhadap tarikan dari pesaing22.

Untuk menciptakan pelanggan yang setia, perusahaan dituntut untuk

melakukan diskriminasi. Kita tidak sedang membicarakan diskriminasi rasial, agama,

atau jender di sini, yang kita bicarakan adalah melakukan diskriminasi antara

pelanggan-pelanggan yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan bagi

perusahaan. Tidak ada perusahaan yang dapat diharapkan untuk memberikan

perhatian yang sama pada seseorang pelanggan yang tidak menguntungkan seperti

pada pelanggan yang menguntungkan. Perusahaan yang cerdik akan mendefinisikan

tipe-tipe pelanggan yang sedang mereka cari, mana yang akan paling diuntungkan

22 Ibid., h. 5.



26

oleh penawaran-penawaran perusahaan; pelanggan-pelanggan inilah yang paling

mungkin menjadi setia. Dan pelanggan setia akan memberi keuntungan pada

perusahaan di kemudian hari melalui arus kas jangka panjang dan akan menghasilkan

sebarisan pelanggan baru bagi perusahaan sebagai hasil rekomendasi darinya.

2. Karakteristik Loyalitas Nasabah

Nasabah yang loyal merupakan asset penting bagi perusahaan, hal ini dapat

dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, sebagaimana diungkapkan Griffin,

nasabah yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Melakukan pembelian secara teratur (makes regular repeat purchases)
b. Membeli diluar lini produk/ jasa (purchases across product and service

lines)
c. Merekomendasikan produk lain (refers other)
d. Menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing

(demonstrates an immunity to the full of the competition)23.

3. Tingkat Loyalitas Nasabah

Kertajaya  membagi tahapan loyalitas pelanggan kedalam lima tingkatan

mulai dari terrorist customer sampai advocator customer, lebih jelasnya tingkatan

tersebut adalah sebagai berikut24:

a. Terrorist Customer, adalah pelanggan yang suka menjelek-jelekkan mereka

perusahaan dikarenakan tidak suka atau pernah tidak puas dengan layanan

yang diberikan perusahaan.

23 Ibid., h. 21.
24 Kartajaya, Boosting Loyalty Marketing Performance, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004),

h. 100.
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b. Transactional Customer, yaitu pelanggan yang memiliki hubungan dengan

perusahaan yang sifatnya sebatas transaksi, pelanggan seperti ini membeli

satu atau dua kali, sesudah itu dia tidak mengulangi pembeliannya, atau

apabila melakukan pembelian lagi, sifatnya kadang- kadang.

c. Relationship Customer, dimana tipe pelanggan ini nilai ekuitasnya lebih

tinggi dibanding dua jenis pelanggan di atas, pelanggan jenis ini telah

melakukan repeat buying dan pola hubungannya dengan produk atau merek

perusahaan adalah relasional.

d. Loyal Customer, pelanggan jenis ini tidak hanya melakukan repeat buying,

tapi lebih jauh lagi sangat loyal dengan produk dan merek perusahaan.

e. Advocator Customer, jenis pelanggan yang terakhir adalah Advocator

Customer, pelanggan dengan tingkatan tertinggi, pelanggan semacam ini

sangat istimewa dan excellent, mereka menjadi asset terbesar perusahaan

bila perusahaan memilikinya.

Konsep loyalitas yang ditawarkan Oliver mengenai tingkat loyalitas

konsumen terdiri dari empat tahap yakni25:

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

25 R.L. Oliver, Satisfation: Abehavioral Perpective on The Customer, (New York: McGraw-
Hill, 2010), h. 54.
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adalah informasi tentang produk atau jasa yang tersedia bagi konsumen serta

aspek sosial dalam pekerjaan.

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 kesetiaan adalah pada sikap dan komitmen

konsumen terhadap produk dan jasa sehingga pada tahap ini telah terbentuk

komunikasi atau suatu hubungan yang lebih mendalam antara konsumen

dengan penyedia produk atau jasa dibandingkan pada tahap sebelumnya.

c. Loyalitas Konatif

Intensif membeli ulang sangat kuat dan memiliki keterlibatan tinggi

dengan kondisi kerja yang merupakan dorongan motivasi

d. Loyalitas Tindakan

Menghubungkan penambahan yang baik untuk tindakan untuk maju

serta keinginan untuk mengatasi kesulitan seperti pada tindakan kesetiaan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas

Ada dua faktor penting yang sangat mempengaruhi loyalitas: keterikatan

(attachment) yang tinggi terhadap produk atau jasa tertentu dibanding terhadap

produk atau jasa pesaing potensial, dan pembelian yang berulang. Marilah kita
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perhatikan masing-masing faktor dari dekat, dimulai dengan meneliti cara pembeli

membentuk keterikatan yang disukai26.

Keterikatan yang dirasakan pelanggan terhadap produk atau jasa yang

dibentuk oleh dua dimensi: tingkat preferensi (seberapa besar keyakinan pelanggan

terhadap produk atau jasa tertentu) dan tingkat diferensiasi produk yang

dipersepsikan (seberapa signifikan pelanggan membedakan produk atau jasa tertentu

dari alternative- alternative lain).

Keterikatan adalah paling tinggi bila pelanggan mempunyai prefensi yang

kuat akan produk atau jasa tertentu dan dapat secara jelas membedakannya dari

produk-produk pesaing. Sikap lemah terhadap produk atau jasa suatu perusahaan

tetapi menganggap bahwa produk perusahaan itu berbeda dari tawaran pesaing

diterjemahkan ke dalam keterikatan yang tinggi dan selanjutnya dapat berkontribusi

pada loyalitas. Sebaliknya, preferensi yang kuat digabung dengan sedikit diferensiasi

yang dipersepsikan menyebabkan loyalitas pada multiproduk.

5. Jenis-Jenis Loyalitas

Empat jenis loyalitas yang berbeda muncul bila keterikatan rendah dan tinggi

diklasifikasikan-silang dengan pola pembelian ulang yang rendah dan tinggi. Jenis

loyalitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Grifin sebagai berikut27:

26 Reichheld, F. F. “Loyalty- Based Management, (Harvard Business Review, Maret- April
1993), h. 71.

27 Jill Griffin, Op. Cit., h. 47.
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a. Tanpa loyalitas

Untuk berbagai alasan beberapa pelanggan tidak mengembangkan

loyalitas terhadap produk atau jasa tertentu.

b. Loyalitas yang lemah

Keterikatan yang rendah digabung dengan pembelian berulang yang

tinggi menghasilkan loyalitas yang lemah. Pelanggan ini membeli karena

kebiasaan. Dengan kata lain faktor nonsikap da faktor situasi merupakan

alasan utama membeli. Loyalitas jenis ini paling umum terjadi pada produk

yang sering dibeli.

c. Loyalitas tersembunyi

Tingkat preferensi yang relatif tinggi digabung dengan tingkat

pembelian berulang yang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi. Bila

pelanggan memiliki loyalitas yang tersembunyi, pengaruh situasi dan bukan

pengaruh sikap yang menentukan pembelian berulang.

d. Loyalitas Premium

Loyalitas premium, jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan,

terjadi bila ada tingkat ketertarikan yang tinggi dan tingkat pembelian

berulang yang tinggi juga. Ini merupakan jenis loyalitas yang paling disukai

untuk semua pelanggan di semua perusahaan. Pada tingkat preferensi paling

tinggi tersebut orang bangga karena menemukan dan menggunakan produk

tertentu dan senang membagi pengetahuan mereka dengan rekan dan keluarga.
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6. Metode Mengukur Loyalitas Nasabah

Loyalitas pada industri perbankan dapat diukur dengan pendekatan

komprehensif yang mempertimbangkan empat dimensi penting, yaitu28:

a. Satisfaction ( kepuasan pelanggan)

Pada dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan

berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Hal ini ditujukan pelanggan

setelah terjadi proses pembelian. Apabila pelanggan puas, maka dia akan

menunjukan besarnya kemungkinan untuk membeli produk yang sama.

Pelanggan yang puas juga cenderung akan memberikan referensi yang baik

terhadap produk kepada orang lain.

Tidak demikian dengan seorang pelanggan yang tidak puas. Pelanggan

yang tidak puas dapat melakukan tindakan pengembalian produk, atau secara

ekstrim bahkan dapat mengajukan gugatan terhadap perusahaan melalui

seseorang pengacara.

b. Retention (transaksi ulang)

Pelanggan yang melakukan transaksi berulang adalah orang- orang yang

telah membeli dari anda dua kali atau lebih. Mereka mungkin telah membeli

produk yang sama dua kali atau membeli dua produk atau jasa yang berbeda

pada dua kesempatan atau lebih.

28 Ratih Hurriyati, M.Si, Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, (Cet. I; Bandung:
Alfabeta, 2005), h. 130- 131.
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Dari berbagai riset telah ditemukan bahwa biaya akuisisi pelanggan baru

semakin mahal dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk

mempertahankan pelanggan yang telah ada. Disamping itu pelanggan yang

hilang cenderung akan menjadi teroris bagi perusahaan karena menyebarkan

berita buruk kepada sepuluh sampai lima belas pelanggan lainnya.

c. Customer Migration (Perpindahan Nasabah)

Pada fase ini seorang nasabah berada pada tingkat resiko kepindahan.

Mereka berada pada titik puncak dan mulai melirik produk subtitusi yang

ditawarkan oleh pesaing. Pada fase ini sangat penting bagi perusahaan untuk

mengetahui indikasi kepindahan seorang pelanggan sehingga perusahaan bisa

menyiapkan perlakuan khusus untuk mencegah migrasi.

d. Customer Enthusiasm

Nasabah yang tetap setia pada sebuah bank dan telah melewati fase

migrasi merupakan nasabah yang memiliki antusiasme. Nasabah tidak sekedar

loyal secara emosional, tapi juga spiritual. Mereka dengan sukarela turut

merekomendasikan dan mempromosikan bank yang digunakan kepada orang

lain, mengikuti perkembangan inovasi produk yang ditawarkan bank, aktif

dalam komunitas produk yang ada, serta bersedia menjadi pembela ketika

bank dianggap jelek oleh orang lain.

Hasan mengemukakan loyalitas sebagai berikut:
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a. Sebagai konsep generik, loyalitas menunjukan kecenderungan konsumen

untuk membeli sebuah merek tetentu dengan tingkat konsistensi yang

tinggi.

b. Sebagai konsep perilaku, pembelian ulang kerap kali dihubungkan dengan

loyalitas merek, perilaku pembelian ulang menyangkut pembelian

merekyang sama secara berulang.

c. Pembelian ulang merupakan hasil dominan perusahaan.

Menurut Satriyanti loyalitas nasabah terdapat empat tahap yang saling

berurutan sebagai berikut:

a. Loyalitas kognitif adalah tahap adanya kepercayaan terhadap suatu merek,

dan merek tersebut lebih dipilih dari pada merek yang lain.

b. Loyalitas  efektif adalah sikap pemilihan konsumen terhadap merek yang

timbul akibat adanya kepuasan.

c. Loyalitas konektif adalah intensi membeliulang yang kuat dan membeli

keterlibatan yang tinggi sebagai dorongan motivasi.

d. Loyalitas tindakan adalah menghubungkan peningkatan yang baik dari

minat dan keinginan menjadi sebuah tindakan yang disertai kemauan untuk

mengatasi segala halanganyang mungkin terjadi.
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D. Grand Theory

Pada Grand Theory dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel X (teori kualitas pelayanan teller) saya memilih teori Tjiptono,

dengan aspek sebagai berikut:

1. Tangibles

2. Reliability

3. Responsiveness

4. Assurance

5. Emphaty

Variabel Y (teori loyalitas Nasabah) saya memilih teori dari Oliver dengan

aspek sebagai berikut:

1. Aspek sosial dalam pekerjaan

2. Komunikasi

3. Kondisi kerja

4. Kesempatan untuk maju

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori, dan penelitian relevan, maka hipotesis dalam

penelitian ini adalah: “Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas

pelayanan teller terhadap loyalitas nasabah Bank Muamalat Cabang Kendari”
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F. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini akan menekankan pada variabel–

variabel yang mempengaruhi loyalitas nasabah yaitu kualitas pelayanan teller.

Kualitas pelayanan merupakan hal yang memberikan pengaruh terhadap hubungan

bisnis.. Kerangka pemikiran dalam penelssitian ini adalah sebagai berikut:
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Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Di olah di lapangan tahun 2019
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