
 

9 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di 

cantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini yakni: 

1. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Betty Rahayu 

dengan judul “ Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Nasabah Pada Pt. Bpr Artha Pamenang Cabang Jombang” pada 

tahun 2017. Dalam jurnal Trisula LP2M Undar Edisi 5 Volume 1 

hal: 464-476. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel 

apa sajakah yang mempunyai pengaruh pada kepuasan nasabah. 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah 

variabel Berwujud (tangible) (X1), Keandalan (reliability) (X2), 

Ketanggapan (responsiviness) (X3), Jaminan/ Kepastian 

(assurance) (X4), Empati (Emphaty) (X5) dan variabel Kepuasan 

Nasabah sebagai Y (variabel terikat). Dengan pendekatan 

kuantitatif deskriptif pada PT. BPR Artha Pamenang Cabang 

Jombang dengan variabel pengukuran skala likert dan 

pengumpulan data secara observasi, dokumentasi dan kuisioner 

dengan analisis data Liner Berganda. Didapat bahwa variabel 

mempunyai pengaruh pada kepuasan nasabah adalah (tangible) 

X1, Keandalan (reliability) X2, Ketanggapan (responsiviness) 

X3, Jaminan / Kepastian (assurance) X4, Empati (Emphaty) X5. 

Adanya pengaruh secara serempak (simultan) variabel bebas 
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terhadap variabel kepuasan nasabah dapat diterima. Dari kelima 

variabel bebas yang memiliki pengaruh paling kuat dalam 

meningkatkan kepuasan nasabah adalah jaminan, karena jaminan 

memiliki nilai t hitung yang paling tinggi.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah dengan menambahkan kualitas produk sebagai variable 

independen. Sedangkan penelitian diatas hanya memfokuskan 

pada kualitas pelayanan. 

2. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Suratno dan 

Rahayu Triastity dengan judul “pada tahun 2015.Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Atribut Produk Islam, dan Nilai Nasabah 

terhadap Kepuasan Nasabah” pada tahun 2015. Dalam jurnal 

Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 15 Edisi khusus April hal: 

151-158. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh 

kualitas layanan, atribut produk syariah dan nilai pelanggan 

terhadap kepuasan pelanggan dan menganalisis faktor-faktor 

yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.  

Penelitian ini merupakan survei pada pelanggan KJKS Bina 

Insan Mandiri. Jenis data ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Sumber data menggunakan data primer dan data 

sekunder. Sampel penelitian adalah 100 pelanggan dengan teknik 

sampling aksidental. Teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner, observasi dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Atribut produk Islam 

memiliki pengaruh positif positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Atribut produk Islam 

adalah variabel dominan yang berpengaruh pada kepuasan 

pelanggan. Besarnya pengaruh kualitas layanan, atribut produk 

syariah dan nilai pelanggan sebesar 53,2 persen. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah dengan menambahkan kualitas produk sebagai variable 

independen.Sedangkan penelitian diatas hanya memfokuskan 

pada Atribut Produk Islam, dan Nilai Nasabah. 

3. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Rafidah dengan 

judul “Kualitas Pelayanan Islami pada Perbankan Syariah” pada 

tahun 2014. dalam jurnal Nalar Fidh Volume 10 Nomor 2 hal: 

113-126. Penelitian ini merupakan penelitian literatur. 

Kesimpulan penelitian menunjukkan penting bagi Bank Syariah 

memperhatikan kualitas pelayanan (Service Quality /Servqual), 

yang terdiri atas 5 ( lima ) dimensi yaitu : Assurance, Reliability, 

Tangible, Emphaty, dan Responsiveness, yang kemudian 

dikembangkan menjadi 6 dimensi yang dikenal dengan Model 

CARTER dengan tambahan dimensi compliance.  

Kesemua dimensi ini sangat mempengaruhi nasabah untuk 

memilih atau memutuskan menggunakan jasa keuangan bank 
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syariah karena melalui penerapan dimensi-dimensi ini dan 

kemudian dilakukan peningkatan-peningkatan dalam dimensi ini, 

maka akan tercapai kepuasan nasabah terhadap pelayanan di bank 

syariah yang tentunya akan meningkatkan loyalitas nasabah di 

bank syariah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

keuangan bank syariah itu sendiri. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah dengan menambahkan kualitas produk sebagai variable 

independen. Sedangkan penelitian diatas hanya memfokuskan 

pada kualitas pelayanan islami. 

4. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Siti 

Anifaturrohmah dan Nani Hanifah dengan judul “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Sales Terhadap Kepuasan Konsumen dalam 

Perspektif Ekonomi Islam”pada tahun 2015. dalam jurnal Ekonomi 

dan Hukum Islam, Volume 5 Nomor 2 hal: 190-212. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar 

pengaruh kualitas layanan penjualan terhadap kepuasan 

pelanggan menurut perspektif ekonomi Islam. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Convinience 

Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pelanggan UD. 

Cita Rasa Sempidi Denpasar dan kemudian dilakukan analisis 

terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data 

kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif meliputi: validitas, 

reliabilitas, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui 
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uji t, analisis kualitatif merupakan interpretasi dari data yang 

diperoleh dalam penelitian dan hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan dengan memberikan deskripsi dan penjelasan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kualitas layanan (X1) dan Sales 

Marketing (X2) memiliki efek positif pada kepuasan pelanggan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah dengan menambahkan kualitas produk sebagai variable 

independen.Sedangkan penelitian diatas hanya memfokuskan 

pada kualitas pelayanan. 

5. Penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Dita Septi 

Setiarini dan Sendhang Nurseto dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan Nilai Nasabah terhadap Kepuasan Nasabah” pada 

tahun 2017. Dalam Diponegoro Journal of Social and Politic hal: 

1-10. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

pelayanan dan nilai nasabah terhadap kepuasan nasabah pada 

nasabah produk tabungan Simpedes BSI Unit Tugu Semarang. 

Tipe penelitian yang digunakan bersifat explanatory research, 

metode pengumpulan data menggunakan wawancara, alat 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel 100 

responden yaitu nasabah yang menabung pada produk tabungan 

Simpedes.  

Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive 

sampling. Data dianalisa dengan menggunakan uji validitas, uji 

reliabilitas, koefisien determinasi, regresi linier sederhana, regresi 
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linier berganda, uji T, dan uji F dengan bantuan program SPSS 

16.0. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel- variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Secara simultan, variabel kualitas pelayanan 

dan nilai nasabah berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada fokus masing-masing produk yang akan di kaji atau 

di teliti, untuk penelitian terdahulu lebih memfokuskan 

mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan nilai nasabah 

terhadap kepuasan nasabah pada nasabah produk tabungan 

Simpedes BRI Unit Tugu Semarang. 

Berdasarkan review dari 5 penelitian relevan di atas, maka 

focus penelitian saya adalah dengan menambahkan variabel 

keunggulan produk. Adapun perbedaan pada penelitian saya ialah 

menggunakan 3 pendekatan teori, yaitu kualitas produk, kualitas 

pelayanan dan kepuasan nasabah. 

2.2. Landasan Teori 

1.2.1.  Teori Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan hal penting yang harus 

diusahakan oleh setiap perusahaan terutama perbankan apabila 

menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar. 

Kualitas produk yang baik merupakan keinginan nasabah yang 

harus dipenuhi, karena kualitas produk merupakan kunci 

keberhasilan berkembangnya kinerja perusahaan. 
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Menurut Kotler Indikator dari variable produk yaitu: 

1. Kualitas  

Kualitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat  

memberikan ciri dan karakteristik dari setiap produk/jasanya 

sehingga dapat memberikan kepuasan konsumen. 

2. Keanekaragaman  

Keanekaragaman produk merupakan suatu kelas produk dari 

sekelompok produk yang saling berkaitan erat karena produk 

tersebut menerapkan fungsi yang hamper sama, dan dijual 

pada kelompok pelanggan yang sama atau berbeda. 

3. Keunggulan merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk 

dapat mecapai keuntungan diatas laba yang diperoleh pesaing 

pasar di dalam industry yang sama. Perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif senantiasa memiliki kemampuan dalam 

memahami perubahan struktur pasar dan mampu memilih 

strategi pemasaran yang efektif.  

4. Merk adalah suatu nama, tanda symbol yang digunakan untuk 

sebagai identitas sebuah produk/jasa yang dimiliki perusahaan 

atau penjual untuk membedakan dengan produk/jasa 

competitor lainnya. 

Menurut Martinich dalam Badri (2011:63), ada enam 

spesifikasi dari dimensi kualitas produk barang yang relevan 

dengan pelanggan. 
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1. Performance (hal terpenting bagi pelanggan yaitu apakah 

kualitas produk menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

atau apakah pelayanan diberikan dengan cara yang benar) 

2. Range and type of features (selain fungsi utama dari suatu 

produk dan pelayanan pelanggan sering kali tertarik pada 

kemampuan/keistimewaan yang dimiliki produk dan 

pelayanan). 

3. Reliability dan durability (kehandalan produk dalam 

penggunaan secara normal dan berapa lama produk dapat 

digunakan hingga perbaikan diperlukan) 

4. Maintainability and Serviceability (kemudahan untuk 

pengoperasian produk dan kemudahan perbaikan maupun 

ketersediaan komponen pengganti). 

5. Sensory Characteristic (penampilan, corak, rasa, daya tarik, 

bau, selera, dan beberapa faktor lainnya mungkin menjadi 

aspek penting dalam kualitas. 

6. Ethical profile and image (kualitas adalah bagian terbesar dari 

kesan pelanggan terhadap produk dan pelayanan). 

Menurut Orville, Larreche, dan Boyd (2005: 422) apabila 

perusahaan ingin mempertahankan keunggulan kompetitifnya 

dalam pasar, perusahaan harus mengerti aspek dimensi apa saja 

yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan produk yang  

dijual  perusahaan  tersebut  dengan  produk  pesaing. Indikator 

kualitas produk yaitu: 
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1. Performance (kinerja),  berhubungan  dengan  karakteristik  

operasi  dasar  dari sebuah produk. 

2. Durability (daya  tahan),  yang  berarti  berapa  lama  atau  

umur  produk  yang bersangkutan  bertahan  sebelum  produk  

tersebut  harus diganti. Semakin besar rekuensi pemakaian 

konsumen  terhadap  produk  maka  semakin  besar  pula daya 

tahan produk. 

3. Conformance to Specifications (kesesuaian dengan 

spesifikasi),  yaitu  sejauh mana  karakteristik  operasi  dasar  

dari  sebuah  produk  memenuhi spesifikasi tertentu dari 

konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada produk. 

4. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang 

untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah   

ketertarikan   konsumen terhadap produk. 

5. RelIabilty (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk 

akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode 

waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya 

kerusakan maka produk tersebut dapat diandalkan. 

6. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan  bagaimana  

penampilan  produk  bisa dilihat dari tampak, rasa, bau, dan 

bentuk dari produk. 

7. Perceived Quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan 

hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak 

langsung karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak 
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mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang 

bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen  terhadap  produk 

didapat dari harga, merek, periklanan, reputasi, dan Negara 

asal. 

Menurut Tjiptono (2010:25), indikatorkualitas produk 

meliputi : 

1. Kinerja (Performance), Yaitu karakteristik operasi pokok dari 

produk inti (Core Product) yang dibeli, misalnya kecepatan, 

konsumsi bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat 

diangkut, kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi dan 

sebagainya. 

2. Keistimewaan tambahan (Features). 

3. Keandalan (Reliability), Yaitu kemungkinan  kecil  akan  

mengalami  kerusakan atau gagal dipakai 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi (Conformance to 

Specifications), Yaitu sejauh mana karakteristik desain dan 

operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

5. Daya tahan (Durability), Berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan.. 

6. Estetika (Asthethic), Yaitu daya tarik produk terhadap panca  

indera.Misalnya  bentuk fisik mobil yang menarik, model atau 

desain yang artistik, warna, dan sebagainya. 
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Menurut (Kotler dan Keller, 2007: 4), Kualitas produk 

dapat di definisikan sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar unuk memenuhi keinginan atau kebutuhan 

(dimanfaatkan, dikonsumsi, atau dinikmati). Teradapat enam 

indicator dalam kualitas produk, yaitu : 

1. Kinerja 

2. Keistimewaan Tambahan 

3. Kesesuaian dengan spesifikasi 

4. Daya Tahan 

5. Keandalan 

6. Estetika 

Kualitas adalah ciri khas dari produk dalam kemampuannya 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. 

Kualitas menurut pandangan nasabah adalah sesuatu yang 

mempunyai ruang lingkup tersendiri yang berbeda dengan 

kualitas menurut pandangan produsen dalam mengeluarkan suatu 

produk yang biasa dikenal kualitas sebenarnya (Philip Kontle 

Gary Amstrong, 2013:06). 

Menurut Wijaya dalam Bailia, Soegoto dan Loindong 

(2014) kualitas produk merupakan keseluruhan gabungan 

karakteristik produk yang dihasilkan dari pemasaran, rekayasa, 

produksi dan pemeliharaan yang membuat produk tersebut dapat 

digunakan memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. 

Kualitas produk merupakan suatu hal yang penting dalam 
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menentukan pemilihan suatu produk oleh konsumen. Produk 

yang ditawarkan haruslah suatu produk yang benar-benar teruji 

dengan baik mengenai kualitasnya. Karena bagi konsumen yang 

diutamakan adalah kualitas dari produk itu sendiri. Konsumen 

akan menyukai dan memilih produk yang mempunyai kualitas 

lebih baik bila dibandingkan dengan produk lain sejenis yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan keinginanannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas produk adalah seluruh barang atau 

jasa yang berkaitan dengan harapan nasabah secara keunggulan 

produk sudah layak dipasarkan sesuai keinginan dari nasabah. 

Produk pada Al-Qur’an dinyatakan dalam dua istilah, yaitu 

al- tayyibat dan al-rizq. Al-tayyibat secara umum berarti yang 

baik, yang murni, yang bersih, sesuatu yang baik dan 

keseluruhan. Al-rizq artinya sesuatu yang di berikan bv berkah 

oleh allah, pemberian yang membagikan ketetapan Allah. 

Menurut Islam, produk nasabah adalah yang memiliki kegunaan, 

Sesuatu yang menghasilkan material, bermoral, berdampak 

spiritual untu nasabah. Sesuatu yang tidak memiliki daya guna 

dan di haramkan atau tidak di perbolehkan dalam islam bukan 

merupakan pengertian produk menurut pandangan Islam sebagai 

mana firman Allah SWT dalam (QS. Al- Baqarah :168). Ayat 168 

sebagai berikut: 
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َْل تَتَّبُِعْىا   ا فِى اْْلَْرِض َحٰلًلا طَيِّباا ۖوَّ ٰيٰٓاَيُّهَا النَّاُس ُكلُْىا ِممَّ

بِيْ  ن  ُخطُٰىِت الشَّْيٰطِنِۗ اِنَّٗه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ  

Terjemahya:   Hai sekalian manusia,makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungunya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagimu. 

Sahal bin Abdillah mengemukakan bahwa ada beberapa hal 

yang harus dilakukan seseorang apabila tidak ingin menjadi 

penghuni neraka, yaitu makan makanan yang halal, 

melaksanakan kewajiban seperti sholat, dan mengikuti jejak 

Rasulullah SAW, tidak berkelakuan seperti setan.  Semua 

perbuatan yang tidak ada dalam syariat Islam maka perbuatan itu 

bersumber kepada setan. Allah SWT mengatakan bahwa syetan 

adalah musuh dan tentu saja pemberitahuan dari Allah SWT 

adalah benar dan terpercaya. Oleh karena itu sebagai seorang 

manusia yang dikaruniai akal dan  pikiran oleh Allah SWT harus 

berhati-hati menghadapi setan yang telah bermusuhan dengan 

manusia sejak zaman Nabi Adam As. Syetan telah berjanji akan 

merusak tingkah laku anak cucu Adam As dengan sekuat 

tenaga bahkan rela mengorbankan jiwa. (Syaikh Iman Al Qurthub

i, 2009:481-483). 
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Kualitas produk selalu menjadi perhatian baik dalam bank 

syariah   maupun bank konvensional. Meskipun demikian masih 

ada perbedaan yang signifikan diantara pandangan kedua jenis 

bank ini yaitu dalam faktori kualitas, tujuan dan caranya. 

Penyebab untuk bank  konvensional, bank berupaya menekankan 

kualitas produknya hanya semata-mata untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas produk adalah cara yang diperbolehkan untuk diikuti 

oleh ekonom Islam dalam memproses produknya dan sesuai 

prinsip ekonomi syariah. 

1.2.2. Teori Kualitas Pelayanan 

Secara etimologis pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia mengandung arti “usaha melayani kebutuhan orang 

lain”. Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan kepada 

konsumen atau nasabah yang dilayani, yang bersifat tidak 

berwujud dan tidak dapat dimiliki (Derpartemen Pendidikan 

Nasional, 2014:797). 

Menurut Parasuraman et al.dalam Purnama (2006: 22) 

terdapat lima dimensipokok dalam kualitas pelayanan, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Bukti fisik (Tangibles) 

2. Kehandalan (Reliability)  

3. Daya tanggap (Responsiveness) 
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4. Empati (Empathy) 

5. Jaminan (Assurance)  

Pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan nasabah (Fandy Tjiptono, 2012:260). Menurut 

Parasuraman, Valerie A. Zeithaml dan Berry, (dalam Fandy 

Tjiptono dan Gregorius Chandra, 2011:198) mengemukakan 

bahwa terdapat lima dimensi layanan yang sering digunakan 

untuk mengukur kualitas layanan. Kelima dimensi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Reliability (kehandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang diinginkan dengan segera, akurat dan 

memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan 

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa ada kesalahan, sikap simpatik dan 

akurasi yang tinggi. 

2. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kemampuan perusahaan 

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(responsif) dan tepat kepada para pelanggan dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan pelanggan 

menunggu tanpa ada suatu alasan yang jelas menyebabkan 

persepsi yang negatif terhadap kualitas pelayanan. 

3. Assurance (jaminan), adanya kepastian yaitu pengetahuan, 

kesopan santunan dan kemampuan para pegawai untuk 
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menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada pelayan 

perusahaan yang memiliki beberapa komponen antara lain: 

a) Communication (komunikasi), yaitu secara terus menerus 

membiarkan informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan 

penggunaan kata yang jelas sehingga para pelanggan dapat 

dengan mudah mengerti disamping itu perusahaan 

hendaknya dapat secara cepat dan tanggap dalam 

menyikapi keluhan dan complain yang dilakukan oleh 

pelanggan. 

b) Credibility (kredibilitas), perlunya jaminan atas suatu 

kepercayaan yang diberikan kepada pelanggan atau sifat 

kejujuran. Menanamkan kepercayaan, memberikan 

kredibilitas yang baik bagi perusahaan pada masa yang 

akan datang. 

c) Security (keamaan), adanya suatu kepercayaan yang tinggi 

dari pelanggan akan pelayanan yang akan diterima. 

Tentunya pelayanan yang diberikan memberikan suatu 

jaminan kepercayaan yang maksimal. 

d) Competence (kompetensi), yaitu keterampilan yang 

dimiliki dan dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan 

kepada para pelanggan dapat dilaksanakan dengan optimal. 

e) Courtesy (sopan santun), dalam pelayanan adanya suatu 

nilai moral yang dimiliki oleh perusahaan dalam 

memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jaminan akan 
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sopan santun yang diberikan kepada pelanggan sesuai 

dengan kondisi dan situasi yang ada. 

4. Empathy (empati), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individu 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 pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengorganisasian yang nyaman bagi pelanggan. 

5. Tangibles (bukti fisik), yaitu kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksitensinya kepada pihak eksternal 

perusahaan. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana 

fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah 

bukti nyata dari pelayanan yang diberikan pihak perusahaan. 

Kualitas pelayanan juga bergantung pada beberapa hal, 

yaitu sistem, teknologi dan manusia. Dari faktor manusia sangat 

memegang kontribusi terbesar dari kualitas pelayanan. Kualitas 

jasa sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang 

diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. 

Kualitas pelayanan diartikan sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan nasabah serta ketepatan 

penyampaiannya dalam mengimbangi harapan nasabah. Jika jasa 

yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 
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memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan 

konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik 

dan memuaskan, sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah 

dari pada yang diharapkan maka kualitas pelayanan dipersepsikan 

buruk (Fandy Tjiptono, 2016:3). 

Dalam pandangan islam yang dijadikan tolok ukur untuk 

menilai kualitas pelayanan terhadap konsumen yaitu standarisasi 

syariah. Islam mensyari’atkan kepada manusia agar selalu terikat 

dengan hukum syara’ dalam menjalankan setiap aktivitas ataupun 

memecahkan setiap permasalahan. Di dalam islam tidak 

mengenal kebebasan beraqidah ataupun kebebasan beribadah, 

apabila seseorang telah memeluk islam sebagai keyakinan 

aqidahnya, maka baginya wajib untuk terikat dengan seluruh 

syariah islam dan diwajibkanuntuk menyembah Allah Swt sesuai 

dengan cara yang sudah ditetapkan. 

Menurut Arifin ada 6 (enam) karakteristik pelayanan dalam 

pandangan Islam yang dapat digunakan sebagai panduan, antara 

lain: 

1) Jujur yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, tidak 

mengada-ngada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah 

ingkar janji. 

2) Bertanggung jawab dan terpercaya (Al-Amanah) yaitu sikap 

yang selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam 

menjalankan usahanya. 
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3) Tidak menipu (Al-Kadzib) yaitu sikap yang sangat mulia 

dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu. 

Seperti praktek bisnis dan dagang yang diterapkan oleh 

Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu. 

4) Menepati janji dan tidak curang yaitu sikap yang selalu 

menepati janji baik kepada para nasabah maupun diantara 

sesama karyawan. 

5) Melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap ramah 

tamah, suka mengalah, murah senyum, sopan santun, namun 

tetap penuh tanggung jawab. 

6) Tidak melupakan akhirat yaitu ketika sedang menjalankan 

bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-

mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan 

keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, 

mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya 

(Rafidah, 2014:113-126). 

Menurut Parasuraman dalam ( Klavert, 2015) ada 5 (lima) 

dimensi dalam menentukan kualitas pelayanan dengan singkatan 

TERRA yaitu : 

1) Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya 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 
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meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), 

perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), 

serta penampilan pegawainya. 

2) Emphaty (empati) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan 

brsifat individual atau pribadi yang diberikan 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 untuk 

pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

3) Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat 

dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan 

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, 

dan dengan akurasi yang tinggi. 

4) Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) 

dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi 

yang jelas 

5) Assurance (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain 
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komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan 

santun. 

1.2.3.  Teori Kepuasan Nasabah  

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dibandingkan 

dengan harapannya. Ketika suatu kinerja berada di bawah 

harapan atau ekspektasi, maka pelanggan akan kecewa. Ketika 

suatu kinerja sesuai harapan atau ekspektasi, maka pelanggan 

akan puas. Ketika suatu kinerja melampaui harapan atau 

ekspektasi, maka pelanggan akan sangat puas, senang atau 

gembira (Philip Kotler, 2011:52). 

Dalam suatu perekonomian yang berorientasi untuk saling 

melengkapidalam tatanan kehidupan sehari-hari tidak dapat 

dipisahkan aktifitas ekonomi dimana interaksi antara produsen 

dan konsumen untuk mengarahkan manusia kearah lebih 

sejaterah dalam kehidupan.menurut (Adzil Arsyi sabana, 2019) 

Adapun indikator kepuasan konsumen, diantaranya yaitu: 

(Fandy Tjiptono, 2012:321) 

1) Kesesuaian harapan 

Merupakan tingkat kesesuaian antara kinerja produk yang 

diharapkan oleh konsumen dengan yang dirasakan oleh 

konsumen, meliputi: 

a) Produk yang diperoleh sesuai atau melebihi dengan yang 

diharapkan. 
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b) Pelayanan oleh karyawan yang diperoleh sesuai atau 

melebihi dengan yang diharapkan. 

2) Minat berkunjung kembali 

Merupakan kesediaan konsumen untuk berkunjung kembali 

atau melakukan pembelian ulang terhadap produk terkait, 

meliputi: 

a) Berminat untuk berkunjung kembali karena pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan memuaskan. 

b) Berminat untuk berkunjung kembali karena nilai dan 

manfaat yang diperoleh setelah mengkonsumsi produk. 

3) Kesediaan merekomendasikan 

Merupakan kesediaan konsumen untuk merekomendasikan 

produk yang telah dirasakannya kepada teman atau keluarga, 

meliputi: 

a) Menyarankan kepada teman kerabat untuk membeli produk 

yang ditawarkan karena pelayanan yang memuaskan. 

b) Menyarankan teman atau kerabat untuk membeli produk 

yang ditawarkan karena nilai atau manfaat yang didapat 

setelah mengkonsumsi sebuah produk jasa. 

Suatu barang dikatakan bermutu apabila dapat diandalkan, 

mudah diperbaiki, dirawat, mudah dipakai, aman, menarik dari 

segi penampilan serta tahan lama.Berbeda dengan mutu suatu 

jasa seperti pelayanan perbankan. Dalam hal ini persepsi tentang 

mutu sangatlah rumit karena mutu disini sangat abstrak 
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disamping unsur-unsur teknis banyak pula aspek-aspek non 

teknis yang mewarnai persepsi itu. Perkembangan terakhir 

ditemukan bahwa sepuluh dimensi kualitas tersebut dapat 

disederhanakan menjadi lima dimensi kualitas jasa yaitu : 

reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangibility 

zeithaml(2000;188). 

1. Reliability, yaitu menyajikan jasa sesuai dengan janji serta 

akurat dan memuaskan.  

2. Responsiveness,yaitu ketersediaan para karyawan untuk 

membantu pelanggan dan menyajikan jasa dengan segera. 

3. Assurance,yaitu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

serta sopan santun karyawan dalam menyajikan jasa, aman 

dari bahaya, resiko, keraguan, serta memiliki sifat dapat 

dipercaya. 

4. Emphaty,meliputi kemudahan dalam interaksi, komunikasi, 

yang baik, memberikan perhatian secara pribadi serta 

memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

5. Tangible,bukti secara fisik yaitu bukti yang ditunjukkan oleh 

fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, penampilan para 

karyawan penyaji jasa material dan sarana 

komunikasi.Kepuasan adalah perasaan puas seseorang atau 

tidak puas seseorang yang berasal dari perbandingan antara 

kesannya terhadap kinerja dan harapan- harapannya. Suatu 

barang dikatakan bermutu apabila dapat diandalkan, mudah 



32 | K A J I A N  P U S T A K A  

 

 

diperbaiki, dirawat, mudah dipakai, aman, menarik dari segi 

penampilan serta tahan lama. 

Berbeda dengan mutu suatu jasa seperti pelayanan 

perbankan. Dalam hal ini persepsi tentang mutu sangatlah rumit 

karena mutu disini sangat abstrak disamping unsur-unsur teknis 

banyak pula aspek-aspek non teknis yang mewarnai persepsi itu. 

Perkembangan terakhir ditemukan bahwa sepuluh dimensi 

kualitas tersebut dapat disederhanakan menjadi lima dimensi 

kualitas jasa yaitu : reliability, responsiveness, assurance, 

emphaty, tangibility zeithaml (2000;188). 

6. Reliability, yaitu menyajikan jasa sesuai dengan janji serta 

akurat dan memuaskan. 

7. Responsiveness, yaitu ketersediaan para karyawan untuk 

membantu pelanggan dan menyajikan jasa dengan segera. 

8. Assurance, yaitu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

serta sopan santun karyawan dalam menyajikan jasa, aman 

dari bahaya, resiko, keraguan, serta memiliki sifat dapat 

dipercaya. 

9. Emphaty, meliputi kemudahan dalam interaksi, komunikasi, 

yang baik, memberikan perhatian secara pribadi serta 

memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.  

10. Tangible, bukti secara fisik yaitu bukti yang ditunjukkan oleh 

fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, penampilan para 

karyawan penyaji jasa material dan sarana komunikasi. 
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Kepuasan nasabah sebagai aset untuk masa mendatang 

yang memberikan suatu dampak positif bagi perbankan untuk 

tetap menjalankan usahanya. Menumbuh kembangkan kepuasan 

nasabah merupakan dasar dari keuntungan untuk masa yang akan 

datang, nasabah yang puas akan pelayanan yang diberikan oleh 

bank akan menjadi keuntungan sendiri bagi bank. Untuk 

melahirkan suatu kepuasan nasabah, maka perbankan harus dapat 

mengidentifikasi kebutuhan nasabah. Jadi, kepuasan nasabah 

merupakan timbal balik nasabah terhadap ketidaksesuaian 

maupun kesesuaian antara kepentingan sebelum menggunakan 

jasa dan kinerja sesunggunya yang dirasakannya setelah 

penggunaan jasa perbankan. 

Pengukuran kepuasan konsumen sangatlah penting untuk 

dilakukan karena memberikan informasi bermanfaat bagi 

perusahaan. Berikurt ini adalah indikaor kepuasan pelanggan 

menurut Tjiptono (2004:107) .  

1. Kepuasan pelanggan keseluruhan Pelanggan langsung ditanya 

seberapa puas dengan produk atau jasa. Kepuasan diukur 

berdasar produk atau jasa berdasar produk atau jasa 

perusahaan bersangkutan dan membandigkan dengan tingkat 

kepuasan keseluruhan terhadap produk atau jasa pesaing.  

2. Konfirmasi harapan Kepuasan tidak diukur langsung, namun 

disimpulkan berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara 
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harapan pelanggan dengan kinerja aktual produk pada 

sejumlah atribut atau dimensi penting.  

3. Minat pembelian ulang Kepuasan pelanggan diukur berdasar 

perilaku dengan jalan menyakan pelanggan apakah berbelanja 

atau menggunakan jasa perusahaan lagi.  

4. Kesediaan untuk merekomendasi Kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk kepada teman atau keluarga.  

5. Ketidakpuasan pelanggan Ketidakpuasan pelanggan meliputi 

komplain, retur, biaya garansi, dan konsumen yang beralih ke 

pesaing.  

Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli dan 

mengkonsumsi ulang produk tersebut. Sebaliknya perasaan tidak 

puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan 

pembelian kembali atau mengkonsumsi produk, (Nirwana, 

2004:321). 

Menurut Zikmund et al (2003:72) kepuasan didefinisikan 

sebagai evaluasi setelah pembelian hasil dari perbandingan antara 

harapan sebelum pembelian dengan kinerja sesungguhnya. 

Kepuasan merupakan fungsi dari kinerja yang dirasakan 

(perceived performance) dan harapan (expectative). Adapun 

indikator kepuasan pelanggan (menurut Irawan, 2008), yaitu:  

1. Perasaan puas (dalam arti puas akan produk dan 

pelayanannya) Yaitu ungkapan perasaan puas atau tidak puas 
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dari pelanggan saat menerima pelayanan yang baik dan produk 

yang berkualitas dari perusahaan. 

2. Selalu membeli produk Yaitu pelanggan akan tetap memakai 

dan terus membeli suatu produk apabila tercapainya harapan 

yang mereka inginkan. 

3. Akan merekomendasikan kepada orang lain Yaitu pelanggan 

yang merasa puas setelah memakai suatu produk atau jasa 

akan menceritakannya kepada orang lain serta mampu 

menciptakan pelanggan baru bagi suatu perusahaan. 

4. Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli produk 

Yaitu sesuai atau tidaknya kualitas suatu produk atau jasa 

pasca pembelian suatu produk dengan harapan yang 

diinginkan pelanggan. 

Sedangkan, menurut Kotler (2005), ada 3 indikator kepuasan 

pelanggan yaitu: 

1. Sistem penanganan keluhan dan saran konsumen Suatu 

perusahaan yang berorientasi pada konsumen akan 

memberikan kesempatan luas pada konsumen untuk 

menyampaikan saran dan keluhan, misalnya dengan 

menyediakan kotak saran, kartu komentar dan lain-lain. 

2. Sistem survei reputasi perusahaan Pada umumnya penelitian 

mengenai kepuasan konsumen dilakukan dengan mengadakan 

survei melalui berbagai media baik melalui telepon, pos, 

ataupun dengan wawancara secara langsung. 
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3. Sistem analisis konsumen Perusahaan akan menghubungi para 

pelanggannya atau setidaknya mencari tahu pelanggannya 

yang telah melakukan transaksi dan berhenti membeli produk 

atau yang telah pindah pemasok, agar diketahui penyebab 

mengapa pelanggan tersebut kabur. 

Dalam pandangan Islam, yang menjadi inti dalam menilai 

kepuasan pelanggannasabah adalah prinsip-prinsip syariah. 

Kepuasan nasabah dalam pandangan syariah adalah tingkat 

perbandingan antara ekspektasi nasabah atau harapan nasabah 

terhadap produk atau jasa yang seharusnya sesuai syariah dengan 

realita yang diterima.Sebagai panduan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan yang dirasakan oleh nasabah, maka sebuah perbankan 

harus melihat kinerja perusahaannya terutama kinerja karyawan 

yang berkaitan dengan: 

1) Sifat Jujur, Suatu perusahaan perbankan harus menanamkan 

sifat jujur kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam 

perusahaan tersebut.  

2) Sifat Amanah, Amanah adalah mengembalikan seluruh hak 

kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya 

dan tidak mengurangi hak orang lain. Dalam bidang 

perdagangan dikenal istilah “menjual dengan amanah”, artinya 

penjual menjelaskan ciri- ciri, kualitas dan harga barang 

dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.  
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3) Benar, Berdusta atau berbohong dalam berdagang terutama 

dalam perbankan sangat dikecam dalam Islam, terlebih lagi 

jika disertai dengan sumpah palsu atas nama Allah. 

2.3. Grand Theory 

2.3.1. Teori Kualitas Produk 

Menurut Kotler (2016)  Indikator dari variable produk yaitu: 

1. Kualitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat  

memberikan ciri dan karakteristik dari setiap produk/jasanya 

sehingga dapat memberikan kepuasan konsumen. 

2. Keanekaragaman produk merupakan suatu kelas produk dari 

sekelompok produk yang saling berkaitan erat karena produk 

tersebut menerapkan fungsi yang hamper sama, dan dijual 

pada kelompok pelanggan yang sama atau berbeda. 

3. Keunggulan merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk 

dapat mecapai keuntungan diatas laba yang diperoleh pesaing 

pasar di dalam industry yang sama. Perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif senantiasa memiliki kemampuan dalam 

memahami perubahan struktur pasar dan mampu memilih 

strategi pemasaran yang efektif.  

4. Merk adalah suatu nama, tanda symbol yang digunakan untuk 

sebagai identitas sebuah produk/jasa yang dimiliki perusahaan 

atau penjual untuk membedakan dengan produk/jasa 

competitor lainnya. 
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2.3.2. Teori Kualitas  Pelayanan 

Menurut Parasuraman et al.dalam Purnama (2006: 22) 

terdapat lima dimensipokok dalam kualitas pelayanan, yaitu 

sebagai berikut :  

1. Bukti fisik (Tangibles) 

2. Kehandalan (Reliability)  

3. Daya tanggap (Responsiveness) 

4. Empati (Empathy) 

5. Jaminan (Assurance)  

2.3.3. Teori Kepuasan Nasabah 

Berikurt ini adalah indikaor kepuasan nasabah menurut 

Zeithaml (2000;188). 

1. Reliability, yaitu menyajikan jasa sesuai dengan janji serta 

akurat dan memuaskan.  

2. Responsiveness, yaitu ketersediaan para karyawan untuk 

membantu pelanggan dan menyajikan jasa dengan segera. 

3. Assurance, yaitu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan 

serta sopan santun karyawan dalam menyajikan jasa, aman 

dari bahaya, resiko, keraguan, serta memiliki sifat dapat 

dipercaya. 

4. Emphaty, meliputi kemudahan dalam interaksi, komunikasi, 

yang baik, memberikan perhatian secara pribadi serta 

memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. 
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5. Tangible, bukti secara fisik yaitu bukti yang ditunjukkan oleh 

fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, penampilan para 

karyawan penyaji jasa material dan sarana komunikasi 

2.4. Kerangka Pikir  

Menurut (Sugiyono, 2010) kerangka berpikir adalah merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting. Adapun kerangka berpikir dari penelitian saya adalah 

sebagai berikut : 
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017:96).  
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Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) H1 : Diduga Kualitas produk tabungan Faedah berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan nasabah pada BSI KC. 

Kendari A Silondae 2. 

b) H2 : Diduga Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan nasabah pada BSI KC. Kendari A Silondae 2. 

c) H3 : Diduga Kualitas produk tabungan Faedah dan kualitas 

pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada BSI KC. Kendari A Silondae 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


