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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan 

dianggap cukup relevan/mempunyai ketertarikan dengan judul dan topik yang akan diteliti 

yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalah 

yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian ini juga bermakna sebagai referensi yang 

berhubung dengan penelitian yang akan dibahas maka dari itu penelitian relevan saya yaitu : 

Tabel 2.1 

Penelitian Relevan 

No Nama-Judul Variabel Teori Metode 

 

 

 

 

 

 

1 

Yordan 

Antanegoro 

(2007) 

Analisis Pengaruh 

Inovasi Produk, 

Inovasi Layanan 

Dan Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Nasabah 

(Universitas 

Sultan Ageng 

Tritayasa) 

Variabel X: 

1. Inovasi 

Produk. 

(X1) 

2. Inovasi 

Layanan(

X2) 

3. Kualitas 

Pelayana

n(X3) 

 

Variabel Y: 

Kepuasan 

Nasabah 

Hasil.penelitiannya  

mengatakan semakin 

baik inovasi produk, 

maka semakin tinggi 

kepuasan.nasabah, 

maka.variabel 

inovasi produk 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah. 

Kuantitatif 

 

 

 

2 

Cony Sondakh 

(2014) 

Pengaruh Kualitas 

Layanan Dan 

Citra Merek Pada 

Nasabah 

Tabungan (Studi 

Kasus Bank BNI 

Cabang Manado) 

Variabel X: 

1. Kualitas 

Layanan 

(X1) 

2. Citra 

Merek(X

2) 

 

Variabel Y: 

Hasil penelitiannya 

menunjukan 

variabelnya kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan.terhadap 

kepuasan nasabah 

persial. 

Kuantitatif 
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Nasabah 

Tabungan 

 

 

 

3 

Natali Indrus 

(2009) 

Pengaruh 

Orientasi Pasar, 

Kualitas 

Pelayanan dan 

Inovasi Produk 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

(Universitas 

Indonesia) 

Variabel X: 

1. Orientasi 

Pasar 

(X1) 

2. Kualitas 

Pelayana

n(X2) 

3. Inovasi 

Produk(

X3) 

 

Variabel Y: 

Kepuasan 

Konsumen 

Hasil penelitiannya 

pengaruh inovasi 

produk dan kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan nasabah 

memiliki pengaruh 

yang positif hal ini 

menginfikasikan 

bahwa semakin 

tinggi inovasi 

produk dan kualitas 

pelayanan maka 

kepuasan pelanggan 

akan meningkat. 

Kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Wanly (Jurnal 

EMBA Vol.6 

No.3 Juli 2018)   

Pengaruh 

Keinovatifan 

produk Dan 

Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Komitmen  

Nasabah 

Tabungan Pada 

Bank Sulutgo 

Manado 

Variabel X: 

1. Keinofan 

Produk 

(X1) 

2. Kualitas 

Pelayana

n(X2) 

 

Variabel Y: 

Komitmen  

Nasabah 

Tabungan  

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

secara simultan 

Keinovatifan produk 

dan kualitas 

pelayanan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

komitmen nasabah. 

Sebaiknya 

perusahaan 

meningkatkan 

kualitas pelayanan 

yang ada dan tetap 

mempertahankan 

Keinovatifan produk 

yang sudah 

dilakukan 

perusahaan agar 

tidak hanya melihat 

dari satu aspek saja 

tapi melihat dari 

beberapa aspek. 

Kuantitatif 

 Stefhani (Fakultas 

Ekonomi dan 

Variabel X: Hasil penelitian 

menunjukan secara 

Kuantitatif 
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5 

Bisnis Jurusan 

Manajemen 

Universitas Sam 

Ratulangi 

Manado) Analisis 

Kualitas Layanan, 

Keinovatifan 

produk Dan 

Kepercayaan 

Terhadap  

Kepuasan  

Nasabah Pada Pt. 

Bank Sinarmas 

Bitung 

1. Kualitas 

Layanan 

(X1) 

2. Keinovat

ifan 

Produk(

X2) 

3. Keperca

yaan(X3) 

 

Variabel Y: 

Kepuasan 

Nasabah 

simultan kualitas 

layanan, keinovatifan 

produk dan 

kepercayaan 

berpengaruh 

terhadap kepuasan. 

Secara parsial 

kualitas layanan dan 

kepercayaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan sedangkan 

keinovatifan produk 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan. Sebaiknya 

manajemen PT. Bank 

Sinarmas Bitung 

memperhatikan 

kualitas layanan dan 

kepercayaan, karena 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

nasabah 

 

 

6 

Yulita Sari 

(Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Jurusan 

Perbankan 

Syariah Institut 

Agama Islam 

Negeri Raden 

Intan) dengan 

judul strategi 

pengembangan 

produk pada 

bank syariah 

Variabel X: 

Pengembangan 

Produk 

 

Variabel Y: 

Meningkatkan 

Kualitas 

Hasil penelitian yang 

diperoleh adalah(1) 

dalam aplikasi 

pembiayaan 

murabahah PT.BPRS 

Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung 

memberikan 

pelayanan prima 

(good service) 

terhadap calon 

nasabah yang 

melakukan 

pengajuan 

pembiayaan.(2) 

startegi yang 

diterapkan PT.BPRS 

Mitra Agro Usaha 

Kualitatif 
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dalam 

meningkatkan 

kualitas 

 

Bandar Lampung 

dalam 

pengembangan 

produk pembiayaan 

murabahah 

 

 

 

 

 

7 
 

 

 

Risma Eka 

Noventi, 2012. 

pengaruh kualitas 

pelayanan 

terhadap loyalitas 

nasabah di bank 

mega syariah 

kantor cabang 

pembantu ambulu.  

Variabel X: 

Kualitas 

Pelayanan 

 

Variabel Y: 

Loyalitas 

Nasabah 

 

. 

Hasil penelitian terlihat 

hasil penghitungan Uji-

F diperoleh F hitung 

sebesar 8,340 yaitu 

lebih besar dari F-tabel 

sebesar 2,49 dengan 

tingkat signifikansi 

0.000 lebih kecil dari 

probabilitas 0.05 (α = 

5%). Sehingga dari hasil 

diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa 

secara bersama-sama 

variabel independen 

X1,X2,X3,X4 dan X5 

berpengaruh nyata 

terhadap variabel 

dependen loyalitas 

nasabah (Y).  

Kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Sulis Tiyawati 

(2012) Perilaku 
Nasabah Non 

Muslim Terhadap 

Pelayanan BRI 

Syariah Kantor 

Cabang Pembantu 

Banyuwangi pada 

tahun 2012  

 

Variabel X: 

Perilaku 

Nasabah Non-

Muslim 

 

Variabel Y: 

Pelayanan BRI 

Syariah 

Hasil penelitian 

bahwa perilaku 

nasabah non  muslim 

terhadap pelayanan 

BRI syariah 

Banyuwangi adalah 

ingin mendapatkan 

dana dan 

mempelancar 

usahanya tidak 

memperdulikan yang 

lainnya baik itu 

syariah atau bukan 

dan juga 

mengkonsumsi dan 

menggunakan 

produk-produk BRI 

Syariah.  

 

Kualitatif 

 Norma Ayu Dwi 

Lestari. S (2014) 

Pengaruh Kualitas 

Variabel X: dari penelitian bahwa 

pengujian secara 

simultan kualitas 

Kuantitatif 
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9 

Pelayanan dan 

Produk Terhadap 

Keputusan 

Menjadi Nasabah 

di BMT STAIN 

JEMBER  

 

1. Kualitas 

Pelayana

n (X1) 

2. Produk 

(X2) 

 

Variabel Y: 

Keputusan 

Menjadi Nasabah 

di BMT STAIN 

JEMBER 

pelayanan dan produk 

mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan 

menjadi nasabah 

secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh 

terhadap keputusan 

menjadi nasabah 

secara bersama di 

BMT STAIN Jember. 

Terbukti dari nilai F 

hitung 27,222 dengan 

nilai F tabel sebesar 

3,10 dengan nilai 

signifikan 

0,000<0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

10 

Rahim Mosahab 

(2012) Kualitas 

Layanan, 

kepuasan 

terhadap 

loyalitas 

Pelanggan:Ujian 

Mediasi 

Variabel X: 

1. Kualitas 

Layanan 

2. Kepuasa

n 

 

Variabel Y: 

Terhadap 

loyalitas 

Pelanggan 

Permasalahan yang 

dibahas dalam 

penelitian adalah 

apakah kualitas 

pelayanan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan. 

Apakah persepsi 

kualitas pelayanan 

secara positif terkait 

dengan loyalitas 

pelanggan. Kepuasan 

pelanggan adalah 

positif terkait dengan 

loyalitas pelanggan. 

Kepuasan pelanggan 

memediasi hubungan 

antara kualitas 

pelayanan yang 

dirasakan dan 

loyalitas pelanggan 

 

Kuantitatif 

Sumber : Diolah Dilapangan, Tahun 2021 
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2.1.1 Persamaan Penelitian  

          Tabel 2.2 

Persamaan Penelitian 

No Nama Persamaan 

 1 Yordan Antanegoro 

1. Meneliti tentang Inovasi Produk, Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

2. Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif                                             

 2  Cony Sondakh 
1. Meneliti tentang kualitas pelayanan 

2. Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Kuantitatif. 

 3  Natali Indrus 

1. Meneliti tentang Kualitas Pelayanan,    inovasi 

produk terhadap kepuasan nasabah 

2. Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Kuantitatif. 

 4  Wanly 
1. Meneliti tentang kualitas pelayanan 

2. Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Kuantitatif. 

 5  Stefhani 
1. Meneliti tentang kualitas pelayanan. 

2. Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Kuantitatif. 

 6  Yulita Sari 
1. Meneliti tentang kualitas pelayanan 

 7  Risma Eka Noventi 
1.  Meneliti tentang kualitas pelayanan 

2. Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Kuantitatif. 

 8  Sulis Tiyawati 
1. Meneliti tentang pelayanan terhadap  nasabah 

 9  Norma Ayu Dwi.L 
1. Meneliti tentang kualitas pelayanan 

2.  Metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian Kuantitatif. 

 10  Rahim Mosahab 
1. Untuk pemngumpulan data baik penelitian 

terdahulu maupun sekarang sama-sama 

menggunakan kuisioner 

 

2.1.2 Perbedaan Penelitian 

Tabel 2.3 

Perbedaan Penelitian 

No Nama Persamaan 

 1 Yordan Antanegoro 3. Letak dan Objek Penelitian  

 2  Cony Sondakh 1. Letak dan Objek Penelitian  

 3  Natali Indrus 1. Letak dan Objek Penelitian  

 4  Wanly 1. Letak dan Objek Penelitian  
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 5  Stefhani 1. Letak dan Objek Penelitian  

 6  Yulita Sari 
1. Metode pendekatan yang digunakan 

menggunakan kualitatif. 

2. Letak objek penelitian 

 7  Risma Eka Noventi 
1. Letak dan Objek Penelitian 

 8  Sulis Tiyawati 
1. Metode pendekatan yang digunakan 

menggunakan kualitatif. 

2. Letak objek penelitian 

 9  Norma Ayu Dwi.L 
1. Letak dan Objek Penelitian 

 10  Rahim Mosahab 1. Letak dan Objek Penelitian 

 

2.1.3 Posisi Penelitian Saat Ini 

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang Pengaruh Inovasi Produk dan 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah, namun masing-masing penelitian 

tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait judul tersebut. Dalam penelitian ini 

menganalisis data dengan uji bivariate (Korelasi) dan uji One sampel t test, dimana 

penelitian terdahulu tidak menganalisis data uji Bivariate (Korelasi) dan uji One sampel 

t test. 

Dan penelitian ini memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 

Sedangkan, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yordan Antanegoro memiliki tiga 

variabel bebas dan satu variabel terikat yang berjudul Analisis Pengaruh Inovasi 

Produk, Inovasi Layanan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah temuan 

dari penelitian ini yakni semakin baik inovasi produk, maka semakin tinggi kepuasan 

nasabah maka variabel inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. 

Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan yaitu untuk mengetahui 

faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah menggunakan variabel Inovasi Produk, 

Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah. Metode penelitian yang digunakan 
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yaitu pendekatan Kuantitatif, serta penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Syariah 

Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Inovasi Produk 

Menurut (Kotler, 2016, hal. 467) inovasi produk adalah segala barang, layanan 

atau ide yang dianggap baru oleh seseorang, tidak peduli berapa lama sejarahnya, 

penyebaran ide baru dari sumber penemuan atau ciptaanya ke pengguna atau 

pengadopsi utamanya. 

Indikator inovasi produk menurut (Kotler, 2014, hal. 37) ), terdapat enam 

indikator inovasi produk yaitu diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Produk Baru Bagi Dunia 

Produk.baru bagi dunia merupakan suatu produk baru yang menciptakan.pasar 

yang sama sekali baru, dimana produk sejenis belum pernah dibuat oleh pihak 

lain.sehingga produk tersebut merupakan produk yang benar-benar baru 

sehingga dapat membedakan produk baru tersebut dengan produk-produk 

sejenis yang lainnya. 

b. Lini Produk Baru 

Lini#produk baru merupakan produk baru yang memungkinkan perusahaan 

memasuki pasar yang telah mapan untuk pertama kalinya memasuki pasar#yang 

sudah ada, dengan lini produk baru dapat mempengaruhi konsumen untuk 

menentukan#pilihan produk. 

c. Tambahan pada lini produk yang telah ada 

Tambahan pada lini produk yang telah ada merupakan#produk-produk baru 

yang melengkapi#atau menambah suatu lini produk perusahaan yang telah 

mantap sehingga produk menjadi lebih beragam sehingga memunculkan banyak 

pilihan. 
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d. Perbaikan dan revisi produk yang telah ada  

Merupakan salah satu cara untuk selalu memperbaharui produk yang sudah ada 

dipasar. Produk yang memberikan kinerja yang lebih baik atau nilai yang 

dianggap lebih hebat dan menggantikan produk yang telah ada, dimana 

dihasilkan produk baru dengan daya kerja dan kegunaan yang disempurnakan. 

e. Penentuan Kembali 

Penentuan kembali#merupakan produk yang sudah ada diarahkan atau 

dipasarkan ke pasar atau segmen pasar yang baru, hasil#ini diharapkan dapat 

memperluas#pemasaran dengan memperoleh pangsa pasar atau konsumen baru 

sebagai upaya#untuk meningkatkan penjualan. 

f. Pengurangan Biaya 

Pengurangan#biaya merupakan produk baru yang menyediakan produk yang 

daya kerja/kegunaanya serupa#dengan harga yang lebih murah atau rendah, hal 

ini dimaksudkan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli#suatu 

produk dan hal ini berdampak pada meningkatnya volume penjualan suatu 

produk.  

Menurut (Swastha, 2014, hal. 99) Inovasi adalah produk, jasa, ide, dan persepsi 

yang baru dari seseorang. Inovasi adalah produk atau jasa yang dipersepsikan oleh 

konsumen sebagai produk atau jasa baru. Secara sederhana, inovasi dapat diartikan 

sebagai terobosan yang berkaitan dengan produk-produk baru. 

Indikator inovasi produk menurut (Swastha, 2014, hal. 99) sebagai berikut: 

a. Fitur Produk 

Fitur Produk merupakan sarana kompetetif untuk membedakan produk satu 

dengan produk-produk pesaing. Fitur adalah alat untuk bersaing yang 

membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.Fitur produk 



17 

 

identik dengan sifat dan sesuatu yang unik, istimewa dan kekhasan yang tidak 

dimiliki oleh produk lainnya biasanya karakteristik yang melekat dalam suatu 

produk merupakan hasil pengembangan dari penyempurnaan secara terus 

menerus. 

b. Desain Produk 

Desain Produk merupakan cara lain dalam menambah nilai bagi pelanggan. 

Gaya hanya menjelaskan penampilan produk tertentu, sedangkan desain 

memiliki konsep yang lebih dari gaya. Desain berkontribusi tidak hanya pada 

penampilan, namun juga pada kegunaan produk. 

c. Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsi-

fungsinya yang meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang dihasilkan. 

Daya tahan yang dimaksud mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut, 

sedangkan kehandalan merupakan konsitensi dari kinerja yang dihasilkan suatu 

produk dari suatu pembelian berikutnya. 

Menurut (Scumpheter, 1934, hal. 158) merupakan ahli yang pertama kali 

mengemukakan konsep inovasi. Ia mendefinisikan “inovasi” sebagai kombinasi baru 

dari faktor-faktor produksi yang dibuat oleh pengusaha dan pemikiran inovasi adalah 

kekuatan pendorong yang penting (critical driving force) dalam pertumbuhan ekonomi. 

Indikator menurut (Scumpheter, 1934, hal. 158) keluaran inovasi produk dapat 

diukur dengan hasul dari aktivitas inovasi, yaitu: 

a. Peningkatan variasi produk atau jasa 

b. Peningkatan kualitas produk 

c. Peningkatan pangsa pasar 

d. Penggantian produk yang sudah usang 
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e. Publikasi dan reoutasi, dan lain-lain 

Menurut  (Dewanto, 2008, hal. 67-68) Inovasi produk adalah inovasi yang 

berupa produk, jasa, atau ide yang diterima sebagai sesuatu yang baru. Inovasi produk 

memiliki makna paling jelas, yaitu menghasilkan  pendapatan. Inovasi produk 

merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, 

baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama yang telah mencapai titik jenuh 

di pasaran, diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama 

tersebut.penggantian ini dapat berupa produk pengganti yang secara total baru atau 

dengan perkembangan produk lama yang lebih modern dan up to date, sehingga dapat 

terus meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut. 

Indikator menurut  (Dewanto, 2008, hal. 67-68) terdapat beberapa tujuan dari 

inovasi, diantaranya: 

a. Untuk Meningkatkan Kualitas. 

Umumnya tujuan inovasi yaitu untuk meningkatkan kualitas perusahaan 

terhadap produk atau pelayanan yang sudah ada sebelumnya, sehingga bisa di 

dapatkan keunggulan dan manfaat yang lebih baik lagi. 

b. Untuk mengurangi biaya tenaga kerja 

Inovasi produk juga dapat mengurangi biaya tenaga kerja, misalnya saat 

memproduksi suatu produk sebelumnya menggunakan tenaga manusia tapi 

dengan berinovasi sekarang banyak ditemukan teknologi yang canggih lalu 

ditentukanlah mesin-mesin untuk melakukan proses produksi. Dengan mesin 

tersebut maka penggunaan tenaga manusia dalam bekerja dalam pekerjaan 

semakin dikurangi, dengan alas an jika menggunakan mesin akan lebih hemat 

biaya dan lebih cepat. 

c. Untuk menciptakan pasar baru 
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Untuk menciptakan pasar baru lalu tujuan yang lainnya untuk menciptakan 

pasar yang baru, karena dengan berinovasi seseorang dapat membuka atau 

memulai bisnis baru. 

d. Untuk memenuhi kebutuhan 

Tujuan inovasi produk juga untuk kebutuhan dan reputasi perusahhan sebagai 

investor, yaitu dengan menawarkan produk yang baru dari pada produk 

sebelumnya kepada konsumen 

e. Daya Saing 

“Untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu 

dengan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan yang baru. 

Bentuknya bisa bertambah terhadap lini produk yang sudah ada maupun revisi 

terhadap produk yang telah ada.” 

 Menurut Everett M. Rogers (1983) Mendefisisikan bahwa inovasi 

adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima 

sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 

 Indikator Menurut (Stanton, 1996, hal. 228) faktor faktor yang 

berpengaruh terhadap inovasi produk adalah: 

a. Perkembangan Teknologi 

“Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana 

produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan 

menyempurnakan produk, sehingga kulitas produk menjadi lebih baim dan 

jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan.” 

b. Perubahan Selera Konsumen 

“Perubahan Selera konsumen perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, 

tingkat perkembangan masyarakat, tingkat pendidikan, serta kesetian konsumen 
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terhadap produk bersangkutan” 

c. Persaingan 

“Adanya persaingan yang kuat diantara perusahaan berusaha untuk selalu 

inovasi produknya harapan dapat menyaingi volume produksi pesaingan.” 

d. Adanya Kapasitas Produk Berlebihan 

“Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka 

perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas- kapasitas 

tersebut.” 

e. Siklus Hidup Produk yang Pendek 

Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus 

mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-

produk yang diproduksi perusahaan. 

f. Adanya Keinginan untuk Meningkatkan Laba Perusahaan 

Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produknya di pasar, 

serta untuk memperluas pasar. 

Pandangan Islam mengenai Inovasi Produk, disebutkan dalam (QS. Al Ra’d 

(13):11) 

 

 

 

Terjemahnya:“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia." (Al-Ra’d) 
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“Dari ayat diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa inovasi dan pembaruan 

secara terus-menerus sangat diperlukan untuk bisa merubah kehidupan menjadi lebih baik 

dan bermanfaat. Demikian ayat diatas yang membuat kita meraih ilmu dan terus menerus 

melakukan inovasi.” 

2.2.2 Teori Kualitas Pelayanan 

Pelayanan (Barata, 2004, hal. 12) adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 

terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara 

fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dijelaskan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah 

membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. (Muhammad, 2018, 

hal. 19). Kualitas pelayanan memberi tujuan pada perusahaan, diantaranya, sebagai 

berikut:  (tjiptono, 2008, hal. 76) 

a. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan. 

b. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelanggan agar segera membeli 

barang/jasa yang ditawarkan pada saat itu juga. 

c. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang/jasa yang 

ditawarkan. 

d. Untuk menghadiri terjadinya tuntutan-tuntutan yang tidak perlu dikemudian 

hari terhadap Produsen. 

e. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan. 

f. Untuk mempertahankan pelanggan. 

Dari tujuan kualitas pelayanan tersebut diatas sebab tujuan utama dari pelayanan 

adalah untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 

Menurut (Munir, 1995) pelayanan adalah “proses perubahan melalui aktivitas 

orang yang langsung dinamakan pelayanan”, arti pelayanan dapat digambarkan 
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menurut contoh berikut: A memerlukan surat keterangan tentang jati diri sebagai 

pegawai di perusahaan X. B dalam hal ini petugas yang berwenang di perusahaan X 

tersebut membuat (memproses) surat dimaksud oleh A. Yang dilakukan oleh B ini 

disebut pelayanan. Menurut (Norman, 1991, hal. 14) menjelaskan karakteristik tentang 

pelayanan, yaitu: 

1) Pelayanan yang bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya 

dengan barang jadi. 

2) Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang 

sifatnya adalah tindakan sosial. 

3) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena 

umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.  

Menurut (Kotler, 2000, hal. 25) Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari 

bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. 

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan yang berkualitas 

pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila perusahaan ingin 

mencapai keberhasilan. 

Ada beberapa indikator kualitas pelayanan yang sering dijadikan acuan yaitu: 

a. Berwujud (tangible)  

Yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukan ekistensinya kepada pihak 

external. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan 

yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi Fasilitas Fisik 

(Contoh; gedung, gudang, dan lain-lain). 

b. Kendala (Reliability)  
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Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 

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 denga akurasi yang 

tinggi. 

c. Ketanggapan (Responsiveeness) 

Yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(Responsive) dan tepat kepada pelanggan menunggu menciptakan persepsi yang 

negative dalam kualitas pelayanan. 

d. Jaminan kepastian (assurance) 

Yaitu pengetahuan kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Hal ini meliputi komponen antara lain komunikasi (comunicaton), 

keamanan (security), kompetensi (compentenc) dan sopan santun (caurtesy). 

e. Empati (empathy) 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

mereka. Hal ini mengharapkan bahwa suatu perusahaan memiliki pengertian 

dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoprasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Menurut (Anwar, 2002, hal. 84) Kualitas pelayanan adalah mutu dari 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun 

pelanggan eksternal berdasarkan standar prosedur pelayanan. Menurut (Rambat, 

2013, hal. 96) melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industri jasa 

telah berhasil mengidentifikasikan sepuluh indikator pokok Kualitas Jasa, yaitu: 
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1) Realibilitas, meliputi dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja (performance) 

dan sifat dapt dipercaya (dependability). 

2) Resvonsive atau daya tanggap, yaitu kesedian dan kesepian para karyawan 

untuk membantu pelanggan dan menyampaikan jasa secara cepat. 

3) Kompetensi, yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan 

agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

4) Akses meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui (appraoachability) 

dan kemudahan kontak. 

5)  Kesopanan yaitu meliputi sikap santun, respek, atensi, dan keramahan para 

karyawan kontak. 

6) Komunikasi artinya menyampaikan informasi kepada para pelanggan dalam 

bahasa yang mudah dipahami, serta selalu mendengarkan saran dan keluhan 

pelanggan. 

7) Kredibilitas sifat jujur dan dapat dipercaya. Kreadibilitas mencakup nama 

perusahaan, reputasi perusahaan, karakter pribadi karyawan kontak, dan 

interaksi dengan pelanggan. 

8) Keamanan yaitu bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Termasuk 

didalamnya adalah keamanan secara fisik (Fisial safety), keamanan financial 

(financial security),privasi, dan kerahasian (confidentiality). 

9) Kemampuan memehami pelanggan, yaitu berupaya memahami pelanggan dan 

kebutuhan spesifik mereka, memberikan perhatian individual, dan mengenal 

pelanggan regular. 

10) Bukti fisik, meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan-

bahan komunikasi perusahaan (seperti kartu bisnis, kop surat, dan lain-lain). 
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Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 2005, hal. 24), kualitas pelayanan 

merupakan tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan dan pengendalian atas 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Terdapat empat faktor 

yang mempengaruhi kulitas pelayanan, diantaranya sebagai berikut:  

a. Cara Penyampaian Jasa  

“Yaitu Jasa pertama kali menciptakan kesan pertama terhadap organisasi. Setiap 

pengalaman positif akan menambah citra gabungan terhadap mutu yang tinggi, 

sementara interaksi negative akan membuat konsumen merasa ragu atau tidak 

pasti akan kualitas perusahaan.” 

b. Bukti Pelayanan  

“Ada 3 kategori pelayanan, yaitu yang pertama berhubungan dengan (people 

evidence), misalnya keramatamahan, pengetahuan, dan kesabaran karyawan, 

kedua bukti proses (process advidence), misalnya kemampuan perusahaan 

menyelenggarakan jasa sesuai janjinya, ketiga bukti fisik (physiciyal evidence), 

misalnya kebersihan dan kenyamanan.” 

c. Image Perusahaan  

“Merupakan persepsi tentang suatu organisasi yang ada dalam ingatan 

konsumen dan dibangun konsumen melalui komunikasi, misalnya iklan, humas, 

citra fisik, komunikasi dari mulut ke mulut dan oelh pengalaman nyata terhadap 

perusahaan.” 

d. Harga  

“Jasa banyak mempengaruhi persepsi, kualitas, kepuasan dan nilai jasa. Pada 

harga yang tinggi konsumen akan menuntut kualitas yang tinggi, sebaliknya jika 

harga rendah, konsumen akan meragukan kemampuan perusahaan untuk 

menyampaikan jasa.” 
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“Untuk mewujudkan suatu layanan berkualitas yang bermuara pada kepuasan 

nasabah, faktor-faktor yang menentukan tingkat keberhasialn perusahaan dengan 

kemampuan perusahaan memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggan 

agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sehingga tercapainya kepuasan 

nasabah.” 

Bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun jasa hendaknya 

memberikan yang berkualitas, jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas 

kepada orang lain. Seperti yang tertuang dalam al-Quran surat al- Baqarah [2] ayat 267, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

Terjemahnya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah 

Mahakaya, Maha Terpuji.”(QS. Al-Baqarah Ayat 267) 

“Dari ayat diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam mengajarkan 

bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang maupun pelayanan/jasa 

hendaknya memberikan yang berkualitas kepada orang lain. Pentingnya memberikan 

pelayanan yang berkualitas disebabkan pelayanan (service) tidak hanya sebatas 

mengantarkan atau melayani. Pelayanan berarti mengerti, memahami, dan merasakan 

sehingga penyampainyapun akan mengenai heart share konsumen dan pada akhirnya 

memperkokoh posisi dalam mind share konsumen. Islam menganjurkan setiap pelaku 

bisnis bersikap professional yakni dapat bekerja dengan cepat dan tepat sehingga tidak 
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menyianyiakan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, buruknya perilaku bisnis 

para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang dijalankan.” 

2.2.3 Teori Kepuasan Nasabah 

“Menurut  (Kolter, 2009, hal. 177) Kepuasan (statisfaction) adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal 

memenuhi ekspektasi, maka pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan 

ekspektasi, maka pelanggan akan puas atau senang.” 

Menurut Kotler dan Keller (2012) yang dapat mempengaruhi kepuasan nasabah 

dapat dilihat dari ukuran atau dimensi kepuasan pelanggan, sebagai berikut: 

a. Tetap Setia 

Konsumen yang terpuaskan cenderung akan menjadi setia atau loyal. 

Konsumen yang puas terhadap produk yang dikonsumsinya akan mempunyai 

kecenderungan untuk membeli ulang dari produsen yang sama.  

b. Membeli Produk yang Ditawarkan 

Keinginan untuk membeli produk atau makanan lain yang ditawarkan karena 

adanya keinginan untuk mengulang pengalaman yang baik dan menghindari 

pengalaman yang buruk. 

c. Merekomendasikan Produk 

Kepuasan merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi dari mulut 

ke mulut (word of mouth communication) yang bersifat positif. Hal ini dapat 

berupa rekomendasi kepada calon konsumen yang lain dan mengatakan hal-

hal yang baik mengenai produk dan perusahaan yang menyediakan produk. 

d. Bersedia Membayar Lebih 

Konsumen cenderung menggunakan harga sebagai patokan kepuasan, ketika 
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harga lebih tinggi konsumen cenderung berfikir kualitas menjadi lebih tinggi 

juga. 

e. Memberi Masukan 

Walaupun kepuasan sudah tercapai, konsumen selalu menginginkan yang 

lebih lagi, maka konsumen akan memberi masukan atau saran agar keinginan 

mereka dapat tercapai. 

“Menurut  (Irawan, 2002, hal. 3) Kepuasan pelanggan adalah hasil akumulasi dari 

konsumen atau pelanggan dalam menggunakan produk dan jasa. Tingkat kepuasan 

pelangan sangat tergantung pada mutu suatu produk. Menurut (Irawan, 2002, hal. 38) 

terdapat lima faktor yang menentukan tingkat kepuasan nasabah, yaitu:” 

a. Kualitas Produk (Produk Quality) 

Pelanggan merasa puas kalau setelah membeli dan menggunakan produk dan 

ternyata produk yang digunakan berkualitas. Ada beberapa elemen kualitas 

produk yaitu: Performace, Durability, Feature, Reability, Consintensy dan 

Design. 

b. Harga (Price) 

Untuk pelanggan yang sensitive biasanya harga murah adalah sumber kepuasan 

yang penting karena mereka akan mendapatkan value for money yang tinggi. 

c. Kualitas Pelayanan 

Pelanggan merasa puas apabila mereka memperoleh pelayanan yang baik atau 

sesuai yang diharapkan. 

d. Faktor Emosional 

“Pelanggan merasa bangga dan yakin orang lain kagum terhadap dia, apabila 

menggunakan produk merek tertentu cendrung memiliki tinggkat kepuasan 

lebih tinggi.” 
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e. Kemudahan 

“Biaya dan Kemudahan untuk Mendapatkan Produk atau Jasa. Pelanggan akan 

semakin puas dan senang apabila relatif mudah dan efesien dalam mendapatkan 

produk atau pelayanan.” 

Menurut (Tjiptono, 2014, hal. 56) kepuasan berasal dari bahasa Latin “Satis” 

yang berarti cukup baik, memadai dan “Facio” yang berarti melakukan atau membuat. 

Secara sederhana kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau 

membuat sesuatu memadai. Menurut Tjiptono indikator kepuasan nasabah terdiri dari: 

a. Re-Purchase  

Yaitu membeli kembali, dimana pelanggan tersebut akan kembali kepada 

perusahaan untuk mencari barang/jasa. 

b. Menciptakan Word-of-Mouth 

Yaitu dalam hal ini, pelanggan akan kurang memperhatikan merek dan iklan 

dari produk pesaing. 

c. Menciptakan Citra Merek  

Yaitu pelanggan akan kurang memperhatikan merek dan iklan dari perusahaan 

yang sama. 

d. Menciptakan Keputusan Pembelian Pada Perusahaan yang Sama 

Yaitu membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

e. Kepuasan keseluruhan dengan barang (over all of satisfaction with product) 

Yaitu tingkat dimana hasil kinerja pemberi jasa sangat baik. 

“Menurut  (Windasuri, 2016, hal. 64) Kepuasan pelanggan adalah adalah suatu 

tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau 
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jasa. Pada dasarnya, kepusasan pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan 

kinerja atau hasil yang didapatkan.” 

Menurut (Yamit, 2013, hal. 109) Untuk dapat memuaskan kebutuhan 

pelanggan, perusahaan dapat melakukan beberapa tahapan, yaitu: 

a. Mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

b. Mengetahui proses pengambilan keputusan dalam membeli produk 

c. Membangun citra perusahaan 

d. Membangun kesadaran akan pentingnya kepuasan pelanggan. 

Menurut Gaspers dalam (Nasution, 2005, hal. 87) mengatakan bahwa kepuasan 

konsumen sangat bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. Hal ini hampir 

berbanding lurus dengan teori Kotler & Keller (2009), “Kepuasan adalah  perasaan 

senang atau kecewa orang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja atau hasil 

senang”. Yang berarti kepuasan adalah perasaan puas atau kecewa seseorang yang 

dihasilkan dari perbandingan performa produk atau hasil dengan ekspektasi. Jika 

performanya kurang dari ekspektasi maka pelanggan akan kecewa dan jika sesuai 

dengan ekspektasi konsumen akan merasa puas. yang dirasakan produk dengan 

harapan. Jika kinerjanya tidak memenuhi harapan, hasilnya tidak memuaskan.  

Menurut (Wilkie, 1994, hal. 112) dalam (Mardalis, 2006) menyatakan bahwa 

terdapat lima elemen dalam kepuasan nasabah yaitu: 

1) Expectations 

Harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum 

membeli barang atau jasa tersebut. Pada saat proses pembelian dilakukan, 

konsumen berharap bahwa barang atau jasa yang mereka terima sesuai dengan 

harapan, keinginan dan keyakinan mereka. Barang atau jasa yang sesuai 

dengan harapan konsumen akan menyebabkan konsumen merasa puas. 
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2) Performance 

Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual barang atau jasa ketika 

digunakan tanpa dipengaruhi oleh harapan mereka. Ketika kinerja aktual 

barang atau jasa berhasil maka konsumen akan merasa puas. 

3) Comparison 

Hal ini dilakukan dengan membandingkan harapan kinerja barang atau jasa 

sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa tersebut. 

Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum pembelian sesuai atau 

melebihi perepsi mereka terhadap kinerja aktual produk. 

4) Confirmation 

Harapan konsumen dipengaruhi oleh pengalaman mereka terehadap 

penggunaan merek dari barang atau jasa yang berbeda dari orang lain. 

Confirmation terjadi bila harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. 

5) Disconfirmation 

Disconfirmation adalah spengertian sebaliknya dari confirmation, 

disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah dari 

kinerja   aktual   produk.   Konsumen   akan   merasa   puas   ketika   terjadi 

confirmation / discofirmation. 

 Allah berfirman dalam Al- Quran (QS. Al-Imran Ayat 159) 

 

 

 

Terjemahnya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 

terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
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kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”. (Q.S. Al-Imran ayat 159). 

Dari ayat tersebut, Allah mengajarkan kepada kita agar senantiasa bersikap 

lemah lembut terhadap orang lain dan bukan berarti kita tidak boleh kasar (tegas) dalam 

bertindak, namun dalam konteks pelayanan terhadap nasabah, maka perilaku lemah 

lembut tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan kepercayaan 

terhadap nasabah. Kepercayaan merupakan pondasi dari suatu bisnis Menurut 

moorman, adalah kesediaan individu untuk mengantungkan dirinya pada pihak lain 

ynag terlibat dalam pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (confidence) 

kepada pihak lain tersebut. 

2.3 Grand Theory 

2.3.1 Teori Inovasi Produk 

Menurut (Swastha, 2014, hal. 99) Inovasi adalah produk, jasa, ide, dan persepsi 

yang baru dari seseorang. Inovasi adalah produk atau jasa yang dipersepsikan oleh 

konsumen sebagai produk atau jasa baru. Secara sederhana, inovasi dapat diartikan 

sebagai terobosan yang berkaitan dengan produk-produk baru. 

Indikator inovasi produk menurut (Swastha, 2014, hal. 99) sebagai berikut: 

a. Fitur Produk 

Fitur Produk merupakan sarana kompetetif untuk membedakan produk satu 

dengan produk-produk pesaing. Fitur adalah alat untuk bersaing yang 

membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.Fitur produk 

identik dengan sifat dan sesuatu yang unik, istimewa dan kekhasan yang tidak 

dimiliki oleh produk lainnya biasanya karakteristik yang melekat dalam suatu 

produk merupakan hasil pengembangan dari penyempurnaan secara terus 

menerus. 
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b. Desain Produk 

Desain Produk merupakan cara lain dalam menambah nilai bagi pelanggan. 

Gaya hanya menjelaskan penampilan produk tertentu, sedangkan desain 

memiliki konsep yang lebih dari gaya. Desain berkontribusi tidak hanya pada 

penampilan, namun juga pada kegunaan produk. 

c. Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsi-

fungsinya yang meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang dihasilkan. 

Daya tahan yang dimaksud mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut, 

sedangkan kehandalan merupakan konsitensi dari kinerja yang dihasilkan suatu 

produk dari suatu pembelian berikutnya. 

2.3.2 Teori Kualitas Pelayanan 

Menurut (Kotler, 2000, hal. 25) Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari 

bentuk karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang nampak jelas maupun yang tersembunyi. 

Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, pemberian pelayanan yang berkualitas 

pada pelanggan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan apabila perusahaan ingin 

mencapai keberhasilan. 

Ada beberapa indikator kualitas pelayanan yang sering dijadikan acuan yaitu: 

a. Berwujud (tangible)  

“Yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukan ekistensinya kepada pihak 

external. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan 

yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi Fasilitas Fisik 

(Contoh; gedung, gudang, dan lain-lain).” 
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b. Kendala (Reliability)  

“Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan 

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 denga akurasi yang 

tinggi.” 

c. Ketanggapan (Responsiveeness) 

Yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(Responsive) dan tepat kepada pelangan menunggu menciptakan persepsi yang 

negative dalam kualitas pelayanan. 

d. Jaminan kepastian (assurance) 

Yaitu pengetahuan kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai 

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada 

perusahaan. Hal ini meliputi komponen anatara lain komunikasi (comunicaton), 

keamanan (security), kompetensi (compentenc) dan sopan santun (caurtesy). 

e. Empati (empathy) 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

mereka. Hal ini mengharapkan bahwa suatu perusahaan memiliki pengertian 

dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik, serta memiliki waktu pengoprasian yang nyaman bagi pelanggan.  

2.3.3 Teori Kepuasan Nasabah 

Menurut (Tjiptono, 2014, hal. 56) Kepuasan berasal dari bahasa Latin “Satis” 

yang berarti cukup baik, memadai dan “Facio” yang berarti melakukan atau membuat. 
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Secara sederhana kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau 

membuat sesuatu memadai. Menurut Tjiptono indikator kepuasan nasabah terdiri dari: 

a. Re-Purchase  

Yaitu membeli kembali, dimana pelanggan tersebut akan kembali kepada 

perusahaan untuk mencari barang/jasa. 

b. Menciptakan Word-of-Mouth 

Yaitu dalam hal ini, pelanggan akan kurang memperhatikan merek dan iklan 

dari produk pesaing. 

c. Menciptakan Citra Merek  

Yaitu pelanggan akan kurang memperhatikan merek dan iklan dari perusahaan 

yang sama. 

d. Menciptakan Keputusan Pembelian Pada Perusahaan yang Sama 

Yaitu membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

e. Kepuasan keseluruhan dengan barang (over all of satisfaction with product) 

Yaitu tingkat dimana hasil kinerja pemberi jasa sangat baik. 

2.4 Indikator Yang Digunakan 

a) Inovasi Produk 

Teori inovasi produk menurut Basu Swastha indikator yang digunakan sebagai 

berikut: 

1) Fitur Produk 

Fitur Produk merupakan sarana kompetetif untuk membedakan produk satu 

dengan produk-produk pesaing. 

2) Desain Produk 

Desain produk merupakan cara lain dalam menambah nilai bagi pelanggan. 

3) Kualitas Produk 
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Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsi-

fungsinya yang meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang dihasilkan. 

b) Kualitas Pelayanan 

Teori kualitas pelayanan menurut Kotler indicator yang digunakan sebagai berikut : 

1) Berwujud (tangible) 

Yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukan eksistensinya kepada pihak 

external. 

2) Kendala (reliability) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3) Ketanggapan (responsiveeness) 

Yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat 

(Responsive) dan tepat kepada pelanggan menunggu menciptakan persepsi yang 

negative dalam kualitas pelayanan. 

4) Jaminan Kepastian (assurance) 

Yaitu pengetahuan kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. 

5) Empati (emphaty) 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan mereka. 

c) Kepuasan Nasabah 

Teori kepuasan nasabah menurut Tjiptono indicator yang digunakan sebagai berikut 

: 

1) Re-Purchase 

Yaitu membeli Kembali, dimana pelanggan tersebut akan Kembali kepada 
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perusahaan untuk mencari barang/jasa. 

2) Menciptakan Word-of Mouth 

Yaitu dalam hal ini, pelanggan akan kurang memperhatikan merek dan iklan dari 

produk pesaing. 

3) Menciptakan Citra Merek 

Yaitu pelanggan akan kurang memperhatikan merek dan iklan dari perusahaan 

yang sama 

4) Menciptakan Keputusan Pembelian Pada Perusahaan Yang Sama 

Yaitu membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

5) Kepuasan Keseluruhan dengan Barang 

Yaitu tingkat dimana hasil kerja pemberi jasa sangat baik. 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

“Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada 

perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena jawaban yang ada 

adalah jawaban-jawaban dari teori berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan 

sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:” 

1. H1 : Diduga Inovasi produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari. 

2. H2 : Diduga Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari. 

3. H3  :  Diduga inovasi produk dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Mt. Haryono Kota 

Kendari.  
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2.6 Kerangka Pikir 

Kerangka fikir melalui alur penelitian ini yang berjudul tentang “Pengaruh 

Inovasi Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada 

PT. Bank Syariah Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari)”. 

Dalam penelitian ini, saya mengangkat beberapa masalah adalah sebagai berikut: 

1. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah 

Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah 

Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari? 

3. Bagaimana inovasi produk dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Mt. Haryono Kota 

Kendari? 

Adapun hipotesisnya sebagai berikut: 

1. Inovasi produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PT. 

Bank Syariah Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari. 

2. Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan nasabah pada 

PT. Bank Syariah Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari. 

3. Inovasi produk dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Mt. Haryono Kota Kendari.  

Kemudian dalam penelitian ini, saya menggunakan teori Inovasi Produk, adapun 

teori Inovasi Produk saya menggunakan teori menurut Basu Swastha dengan pengertian 

inovasi produk, sebagai berikut: 

1. Inovasi adalah produk, jasa, ide, dan persepsi yang baru dari seseorang. Inovasi adalah 

produk atau jasa yang dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk atau jasa baru. 
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Secara sederhana, inovasi dapat diartikan sebagai terobosan yang berkaitan dengan 

produk-produk baru. 

Indikatornya, yaitu: 

a. Fitur Produk 

b. Desain Produk, dan 

c. Kualitas Produk 

Teori Kualitas Pelayanan saya menggunakan teori menurut Kotler dengan 

pengertian Kualitas Pelayanan, sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan merupakan totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang 

menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, baik yang 

nampak jelas maupun yang tersembunyi. 

Indikatornya, yaitu: 

a. Berwujud (tangible) 

b. Kendala (Reliability) 

c. Ketanggapan (Responsiveeness) 

d. Jaminan Kepastian (Assurance) 

e. Empati (Empathy) 

Teori Kepuasan Nasabah saya menggunakan teori menurut  Tjiptono dengan 

pengertian Kepuasan Nasabah, sebagai berikut: 

1. Kepuasan berasal dari bahasa Latin “Satis” yang berarti cukup baik, memadai dan 

“Facio” yang berarti melakukan atau membuat. Secara sederhana kepuasan bisa 

diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. 

Indikatornya, yaitu: 

a. Re-Purchase 

b. Menciptakan Word-of-Mouth 
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c. Menciptakan Citra Merek 

d. Menciptakan Keputusan Pembelian Pada Perusahaan yang Sama 

e. Kepuasan Keseluruhan dengan Barang (Over All of Satisfaction With Product) 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Untuk Populasi 

penelitian ini sebanyak 25.000 Nasabah, maka peneliti dapat menarik sampel 

sebanyak 100 Nasabah dengan tingkat kesalahan 10%. Patokan untuk menyusun 

instrument penelitian yang menggunakan skala litert. Penelitian ini adalah penelitian 

lapangan dengan menggunakan analisis SPSS kemudian setelah di analisis SPSS ada 

temuan. Setelah temuan ada kesimpulan, saran dan yang terakhir rekomendasi hasil 

penelitian.  
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