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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

 

2.1.1 Kazi Omar Siddiq 2011 

Acuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kazi Omar Siddiq dengan judul 

Interrelations between Service Quality Attributes, Customer Satisfaction and 

Customer Loyalty in the Retail Banking Sector in Bangladesh. Berdasarkan 

literatur tujuan dari peneliti adalah untuk menemukan keterkaitan antara atribut 

kualitas layanan, pelanggan kepuasan dan loyalitas pelanggan di sektor perbankan 

ritel di Bangladesh. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi atribut yang 

paling penting dalam pengaturan bank, yang dapat digunakan untuk meninjau 

karakteristik bank sebagai dialami oleh pelanggan. Di Bangladesh, tidak ada 

penelitian yang belum diselidiki keterkaitan yang disebutkan di atas. Sebuah 

kajian literatur dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan, 

kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Tinjauan literatur menegaskan 

hubungan ini. 

Survei ini dilakukan untuk mengumpulkan data. Ukuran sampel dari 100-

200 pelanggan perbankan ritel diambil dari bank yang berbeda di Bangladesh. 

Hasilnya menunjukkan bahwa semua atribut kualitas pelayanan yang 

berhubungan positif dengan kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan dalam perbankan ritel   

pengaturan di Bangladesh. Empati menunjukkan korelasi positif tertinggi dengan 
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kepuasan pelanggan dan tangibility menunjukkan korelasi paling positif dengan 

kepuasan pelanggan. 

Studi ini menunjukkan bahwa Model kualitas pelayanan adalah instrumen 

yang cocok untuk mengukur kualitas pelayanan bank  dalam konteks Bangladesh. 

Oleh karena itu, manajer bank dapat menggunakan alat ini untuk menilai kualitas 

pelayanan Bank di Bangladesh. 

2.1.2 Rahim Mosahab.et.al.,2010 

Penelitian kedua yang dilakukan di sebuah bank di Teheran, Iran, oleh Rahim 

Mosahab,et.all., yang berjudul Service Quality, Customer Satisfaction  and 

Loyalty: A Test of Mediation. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas 

layanan yang ditawarkan oleh Bank Sepah, dan juga untuk mempelajari hubungan 

antara kualitas pelayanan, kepuasan dan loyalitas. Dalam penelitian ini, standar 

kualitas pelayanan model telah digunakan untuk evaluasi kualitas layanan, 

Gremler dan Brown (1996 dalam Rahim Mosahab 2010 :72). Model dengan 

beberapa revisi itu digunakan untuk mengevaluasi loyalitas, dan instrumen yang 

ditawarkan oleh Bitner dan Hubbert (1994 dalam Rahim Mosahab 2010:72). 

Digunakan untuk evaluasi kepuasan pelanggan. 

Penelitian ini adalah cabang Bank Sepah sekitar Fatemi St, Tehran, Iran, 

dan 147 nasabah bank ini diambil sebagai sampel. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam semua aspek, pelanggan harapan, lebih tinggi dari 

persepsi mereka terhadap operasional Bank, dan pada kenyataannya kualitas 

layanan yang ditawarkan rendah. Selain itu, penelitian ini  menunjukkan bahwa 
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kepuasan pelanggan memainkan peran mediator dalam pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas layanan.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antara 

kualitas layanan terhadap loyalitas nasabah. Persamaan dan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang dapat ditunjukkan pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU 

DENGAN PENELITIAN SEKARANG 

Keterangan 
Kazi Omar Siddiq 

(2011) 

Rahim Mosahab,et.all., 

(2010) 

    Astrini Kusharyanti 

( 2013) 

  Judul  Interrelations between 
Service Quality 

Attributes, 

CustomerSatisfaction and 

Customer Loyalty in 
theRetail Banking Sector 

in Bangladesh 

Service Quality, 
Customer Satisfaction 

and Loyalty: A Test of 

Mediation 

Pengaruh Kualitas 
Layanan  dan Kepuasan 

Terhadap Loyalitas 

Nasabah Dalam 

Menabung di Bank BCA 
Sidoarjo 

Variabel Bebas 

Variabel Terikat 

Kualitas pelayanan,  

Kepuasan dan loyalitas 

Kualitas pelayanan,   

Kepuasan dan loyalitas 

Kualitas layanan,  

Kepuasan dan loyalitas 

Lokasi   Bangladesh Teheran, Iran   Sidoarjo, Indonesia  

Populasi   Bank Ritel   Bank Sepah       Bank BCA  

Ukuran Sampel       100-200           147               120 

Teknik Sampling  Non Random sampling 
yaitu  Judgment Sampling 

Random sampling  Non Random sampling 
yaitu Judgment Sampling 

Instrumen 

Penelitian  

Kuesioner  Kuesioner  Kuesioner  

Teknik Analisis 

Data  

Korelasi Uji t, Uji F, Korelasi 

Indeks, Regresi Linier 

a. Regresi Linier 

Berganda untuk 
Uji hipotesa 1 

b. Regresi Linier 

Sederhana 

untuk uji 
hipotesa 2 

Hasil Kualitas pelayanan yang 
berhubungan positif 

dengan kepuasan 

pelanggan dan kepuasan 

pelanggan berpengaruh 
positif terhadap loyalitas 

pelanggan dalam ritel di 

Bangladesh. 

Bahwa dalam semua 
aspek, pelanggan 

harapan, lebih tinggi dari 

persepsi mereka terhadap 

operasional bank,dan 
pada kenyataannya 

kualitas layanan yang 

ditawarkan rendah. 

Kualitas layanan yang 
terdiri dari bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati secara 

bersama memiliki 
pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah dan 

Kualitas Layanan yang 
terdiri dari bukti fisik, 

daya tanggap, jaminan, 

secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 

nasabah, sedangkan 

Keandalan, empati 

berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan 

nasabah dan kepuasan 

nasabah berpengaruh 

positif terhadap Loyalitas 
nasabah dalam menabung 

di BCA Sidoarjo 

Sumber:  Kazi Omar Siddiq (2011) dan Rahim Mosahab.et.al (2010) 
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2.1 Landasan Teori 

Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari pengaruh kualitas layanan dan 

kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Secara khusus, penelitian ini akan 

dilakukan terhadap industri perbankan khususnya bank BCA.  

Kepuasaan nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk yang 

diberikan, namun juga dipengaruhi oleh pengalaman dan harapan nasabah. Sejak 

itu, kepuasaan nasabah didefenisikan ke dalam beberapa perspektif. Kepuasaan 

berarti suatu respon yang diberikan oleh nasabah berdasarkan evaluasi terhadap 

persepsi dengan harapan nasabah. 

Kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen 

terhadaptingkat layanan yang diterima (perceived service) dengan tingkat layanan 

yang diharapkan. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai 

kualitas layanan seperti yang dilakukan oleh Kotler dan keller (2009: 143) 

“kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung 

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat”.  

Kualitas layanan yang memuaskan akan memberikan gambaran yang baik 

terhadap perusahaan. Sebaliknya bila mengecewahkan, kesan yang diterima 

nasabah akan buruk. Selain itu pula apabila kualitas layanan yang baik benar-

benar dilaksanakan, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu cara untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan pengembangannya. 

Hubungan antara perilaku layanan dan kualitas layanan telah membuktikan 

peran dan pentingnya manajemen. (Valarie et al, 1996;. Heskett & Sasser, 2010; 

Hutchinsona et al, 2009 dalam Rahim Mosahab 2010:72)). Konsep kualitas 
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layanan dan kepuasan layanan telah sangat dipertimbangkan dan digunakan dalam 

teks-teks  pemasaran dan kegiatan, selama dekade-dekade sebelumnya. Penelitian 

ini telah memuji keuntungan dari kepuasan dan kualitas, dan memiliki disebutkan 

sebagai indeks dari manfaat kompetitif organisasi (Ruyter,1997 dalam 

RahimMosahab 2010:72). Di sisi lain, layanan loyalitas adalah salah satu struktur 

yang paling penting dalam pemasaran jasa, karena efek akhir pada nasabah 

berulang pembelian, dan pada kenyataannya, para nasabah setia yang membeli 

berulang kali dianggap sebagai dasar dari setiap bisnis (Caruana, 2002 dalam 

Rahim Mosahab 2010:72). Penelitian ini bermaksud untuk mempelajari pengaruh 

kualitas layanan dan kepuasaan nasabah. Secara khusus penelitian ini dilakukan 

terhadap industri jasa perbankan. Dengan memberikan layanan yang berkualitas 

kepada nasabah, maka nasabah akan merasa puas dengan layanan yang diberikan. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai berbagai 

teori yang berkaitan dengan berbagai variabel diatas. 

2.2.1 Kualitas Layanan  

Kualitas layanan sangat dibutuhkan terutama di industri jasa perbankan, 

mengingat nasabah yang mempunyai keinginan yang selalu ingin dipenuhi dan 

dipuaskan. nasabah selalu mengharapkan untuk mendapatkan layanan yang 

maksimal dari penyedia jasa dalam hal ini mereka ingin diberlakukan secara 

profesional serta memperoleh sesuatu sesuai dengan yang mereka harapkan. 

Kualitas layanan yang memuaskan akan memberikan gambaran yang baik 

terhadap perusahaan. Sebaliknya bila mengecewakan, kesan yang diterima 

nasabah akan buruk. Selain itu pula apabila kualitas layanan yang baik benar-
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benar dilaksanakan, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu cara untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan pengembangannya.  

Menurut Kotler dan keller (2009: 143) “kualitas adalah totalitas fitur dan 

karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tesirat”. Sedangkan Gronroos (2000, 

dalam Kazi Omar Siddqi 2011 : 13) mendefinisikan layanan sebagai, "Layanan 

adalah suatu proses yang terdiri dari serangkaian lebih atau kurang berwujud 

kegiatan yang biasanya, tetapi tidak harus selalu, berlangsung dalam interaksi 

antara nasabah dan layanan karyawan dan sumber daya fisik atau barang dan 

sistem penyedia layanan, yang disediakan sebagai solusi untuk masalah nasabah”. 

Fogli (2006, dalam Kazi Omar Siddiqi 2011 : 13) mendefinisikan kualitas layanan 

sebagai "penghakiman global atau sikap berkaitan dengan layanan tertentu, 

keseluruhan kesan nasabah dari inferioritas relatif atau keunggulan organisasi dan 

layanannya. Kualitas layanan merupakan penilaian kognitif ". 

Mudie dan Pirrie (2006, dalam Kazi Omar Siddiqi 2011:13) 

mengidentifikasi fitur berikut layanan: 1) Intangibility (hal tidak dapat dipahami) 

adalah fitur utama dari layanan. Layanan tidak dapat menjamin kualitas karena 

tidak dapat dihitung, diukur, diuji, diverifikasi dan diinventarisasi di muka 

penjualan. Sebagian besar perusahaan merasa sulit untuk memahami bagaimana 

nasabah mempertimbangkan layanan mereka dan mengevaluasi kualitas layanan 

mereka. 2) Inseparability (Ketidakterpisahan atau simultan produksi dan 

konsumsi) Ada perbedaan yang jelas antara barang fisik dan jasa dalam hal urutan 

produksi dan konsumsi. 
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Dari beberapa definisi mengenai kualitas layanan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan adalah pemberian jasa kepada nasabah untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Dalam industri jasa perbankan, 

kualitas layanan adalah jasa yang diberikan kepada nasabah yang berupa peralatan 

dan perlengkapan, jam operasional, sistem pembayaran, respon dari karyawan 

terhadap nasabah,dan sebagainya.  

Penilaian kualitas layanan yang disediakan oleh perusahaan didasarkan 

menurut pentingnya oleh nasabah terhadap lima dimensi kualitas jasa. Kualitas 

layanan terdapat lima dimensi yaitu yang terdiri dari (1) tangible atau bukti fisik 

modern fasilitas fisik dan peralatan yang digunakan serta seberapa baik 

penampilan personel di kantor cabang atau sebagai fasilitas yang dapat dilihat dan 

di gunakan perusahaan dalam upaya memenuhi kepuasan nasabah, meliputi 

tampilan fasilitas fisik, peralatan, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. 

(2) Reliability atau keandalan yaitu kemampuan memberikan layanan secara tepat, 

akurat, dan memuaskan dapat percaya sejak pertama kali tanpa kesalahan apa pun 

dan sesuai tepat waktu yang dijanjikan. (3) Responsiveness atau daya tanggap 

yaitu kecepatan antrian, kesediaan karyawan untuk memberikan bantuan dan 

respon permintaan nasabah, serta memberikan layanan secara cepat dan efisien 

dan  keinginan para staf untuk membantu para nasabah dan memberikan layanan 

dengan tanggap. (4) Assurance atau jaminan adalah kemampuan dalam 

memberikan pengetahuan, kompetensi layanan yang dapat menumbuhkan sifat 

kepercayaan nasabah kepada bank, bersikap ramah,sopan, menguasai pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan dan menghargai nasabah. (5) 
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Empathy atau perhatian yaitu kemampuan dan kemauan karyawan maupun bank 

dalam memahami kebutuhan nasabah, bertindak demi kepentingan nasabah, 

termasuk memberikan perhatian personal kepada nasabah atau kemudahan dalam 

menjalin relasi komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan permudahan atas 

kebutuhan individual para nasabah (Tjiptono, 2005 : 273). 

2.2.2  Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah ditentukan oleh berbagai jenis pelayanan yang didapatkan oleh 

nasabah selama ia menggunakan beberapa tahapan layanan tersebut. 

Ketidakpuasan yang diperoleh pada awal tahap pelayanan menimbulkan persepsi 

berupa kualitas layanan yang buruk untuk tahap pelayanan selanjutnya, sehingga 

nasabah merasa tidak puas dengan pelayanan secara keseluruhan. Nasabah akan 

merasa puas bila mendapatkan layanan yang baik atau sesuai dengan yang 

diharapkan. Terciptanya kepuasan nasabah dapat memberikan persepsi kepuasan 

dan persepsi rasa senang beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara 

perusahaan dan nasabahnya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya loyalitas nasabah, dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang menguntungkan bagi 

perusahaan (Tjiptono, 2000 : 107). Kepuasan nasabah merupakan faktor kunci 

dalam pembentukan keinginan nasabah untuk pembelian masa depan (Mittal & 

Kamakura,2001, dalam Rahim Mosahab : 73). Selain itu, nasabah yang puas 

mungkin akan berbicara dengan orang lain tentang pengalaman baik mereka.  

           Berdasarkan literatur di atas dan definisi kepuasan, (Giese dan Cote 2000, 

dalam Kazi Omar Siddiqi 2011 : 16) mengidentifikasi berikut komponen 
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kepuasan : 1) Kepuasan nasabah merupakan salah satu jenis respon (kognitif atau 

emosional), 2) Tanggapan penekanan pada fokus khusus (produk, pengalaman 

konsumsi, harapan dll). 3) Respons yang terjadi pada waktu tertentu (setelah 

pilihan, berdasarkan akumulasi pengalaman, setelah di Konsumsi dll).  

Tingkat kepuasan nasabah yang tinggi belum tentu menghasilkan 

pembelian berulang dan peningkatan penjualan (Griffin, 2005:2). Tingkat 

kepuasan nasabah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang dirasakan 

oleh nasabah dari pengalamannya menggunakan jasa sebuah bank dengan apa 

yang diharapkannya dari bank tersebut. 

Produk dan layanan yang berkualitas berperan penting dalam membentuk 

kepuasan nasabah, kepuasan yang didasari oleh pencapaian kualitas layanan yang 

baik akan menciptakan loyalitas yang berkesinambungan khususnya pada 

perusahaan yang memiliki unsur yang signifikan, misalnya perbankan. Semakin 

tinggi kualitas produk dan layanan yang diberikan dari perbankan kepada para 

nasabahnya. Sementara itu kepuasan nasabah tercapai bila kebutuhan, keinginan, 

dan harapan nasabah terpenuhi. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat didefinisikan disimpulkan bahwa 

kepuasan nasabah adalah perasaan yang dirasakan oleh nasabah setelah nasabah 

menerima layanan atau produk yang memberika layanan yang berkualitas 

sehingga nasabah merasa puas yang telah diberikan oleh suatu perusahaan. 

2.2.3  Loyalitas Nasabah                   

Loyalitas adalah komitmen yang terbentuk secara kuat oleh nasabah untuk 
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melakukan pembelian kembali suatu produk  dan jasa dari perusahaan di mana 

yang akan datang dan tidak terpengaruh untuk melakukan pergantian merek. 

 Menurut Foss dan Batu (2001, dalam Kazi Omar Siddiqi : 17), loyalitas 

nasabah berkaitan dengan apa yang nasabah pikirkan dan lakukan (atau mencoba 

untuk melakukan). Loyalitas nasabah akan setuju bahwa kesetiaan adalah yang 

terbaik didefinisikan sebagai keadaan pikiran, seperangkat sikap, keyakinan, 

keinginan dan lain-lain. Loyalitas dikembangkan oleh pendekatan yang 

memperkuat dan mengembangkan kondisi pikiran positif dan terkait perilaku. 

Pertukaran informasi adalah salah satu kunci loyalitas, dan menyediakan jembatan 

penting antara keadaan pikiran dan perilaku. Loyalitas nasabah lebih mungkin 

untuk memberikan informasi kepada layanan penyedia (karena mereka percaya 

penyedia layanan dan harapkan dari penyedia layanan untuk menggunakan 

informasi dengan kebijaksanaan dan manfaatnya). Mengelola loyalitas ini penting 

karena itu berarti tidak hanya mengelola perilaku tetapi juga mengelola keadaan 

pikiran. Gee.et.,al. (2008, dalam Kazi Omar Siddiqi : 17) menyatakan keuntungan 

dari loyalitas nasabah adalah sebagai: 1) Biaya layanan nasabah yang loyal kurang 

dari nasabah baru. 2) Mereka akan membayar biaya yang lebih tinggi untuk satu 

produk, dan 3) Bagi perusahaan, nasabah setia akan bertindak sebagai agen 

pemasaran word-of-mouth.  

Loyalitas suatu produk memiliki pengertian tentang kesetiaan, kecintaan 

nasabah pada produk tersebut yang bersifat terus menerus. Setiap produk tidak 

sama, masing-masing memiliki keandalan yang berbeda. Ada nasabah yang 

menggunakan satu macam produk tertentu secara terus menerus. Hal ini 
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dikarenakan ia sudah sangat percaya dan puas atas apa yang perusahaan atau 

produk itu berikan. Loyalitas tidak dapat diukur dari besarnya volume atau 

frekuensi pembelian, namun lebih kepada sebuah ikatan berupa pembelian ulang 

jangka panjang, testimonial atau mencoba dan rekomendasi nasabah pada orang 

lain. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kesetiaan nasabah 

merupakan suatu respon yang diberikan kepada nasabah, kepada perusahaan yang 

tercipta rasa puas akan suatu produk atau layanan yang diberikan. Dari rasa 

kepuasan itu, nasabah akan berniat untuk melakukan transaksi lagi atau 

merekomendasikan kepada pihak lain. 

2.2.4  Hubungan antara Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah 

Hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan nasabah sangat penting bagi 

perusahaan, karena dengan terpenuhinya kepuasan nasabah berarti perusahaan 

telah memberikan kualitas layanan yang diharapkan nasabah dengan maksimal. 

Suatu layanan dari suatu perusahaan dapat dikatakan berkualitas apabila layanan 

tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabahnya.  

Layanan yang baik dan maksimal akan cenderung dapat membuat nasabah 

semakin puas. Perusahaan bisa berkembang melalui keluhan-keluhan, saran, dan 

komentar dari para nasabah atas kualitas layanan yang telah diberikan perusahaan. 

Dari keluhan, saran, dan komentar tersebut, perusahaan dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah dengan cara meminimalkan 

kesalahan-kesalahan dalam layanan yang membuat nasabah merasa tidak nyaman. 
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Pada prinsipnya kualitas layanan yang terdiri dari dimensi bukti fisik, 

keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berkaitan erat dengan kepuasan 

walaupun kepuasan memiliki konsep pengertian yang luas. Kualitas layanan dan 

kepuasan nasabah telah dikonseptualisasikan sebagai yang berbeda, namun terkait 

erat konstruksi. Ada hubungan positif antara dua konstruksi (Beerli et al., 2004, 

dalam Kazi Omar Siddiqi : 17). Sebagian besar peneliti menemukan bahwa 

kualitas layanan adalah kepuasan nasabah (Bedi, 2010; Kassim dan Abdullah, 

2010; Kumar et al,2010;. Naeem dan Saif 2009; Balaji, 2009; Lee dan Hwan, 

2005; Athanassopoulos dan Iliakopoulos, 2003; Parasuraman et al 1988 dalam 

Kazi Omar Siddiqi 2011 :17). Yee.et.,al (2010, dalam Kazi Omar Siddiqi 

2011:17) menemukan bahwa kualitas layanan  memiliki pengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas layanan yang 

diberikan oleh bank maka nasabah semakin merasa puas terhadap layanan 

tersebut. Hubungan kualitas layanan dan kepuasan nasabah tidak lepas dari 

pembicaraan kreativitas layanan perbankan. Untuk mewujudkan suatu layanan 

berkualitas yang bertujuan terhadap kepuasan nasabah, maka bank harus mampu 

mengidentifikasi siapa nasabahnya sehingga mampu memahami tingkat persepsi 

dan harapan nasabah atas kualitas layanan. Kepuasan nasabah merupakan 

perbandingan antara persepsi dengan harapan nasabah terhadap layanan 

perbankan yang dirasakan nasabah. 

2.2.5  Hubungan antara Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah 

Kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Hal ini berarti bahwa semakin puas nasabah terhadap layanan bank maka nasabah 
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akan semakin merasa loyal terhadap produk atau layanan bank tersebut. 

Berdasarkan indikator persepsi kepuasan, persepsi rasa senang, dan persepsi 

pendapat, jadi loyalitas nasabah dipengaruhi oleh variabel kepuasan nasabah.  

Variabel kepuasan nasabah menjadi prasyarat utama bagi terjadinya 

hubungan jangka panjang antara nasabah dengan bank atau dikenal dengan 

loyalitas nasabah. Persaingan bank yang semakin ketat dimana semakin banyak 

bank yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan nasabah 

menyebabkan setiap bank harus menempatkan kepuasan nasabah sebagai tujuan 

utama. 

Sikap loyal nasabah dipengaruhi oleh keyakinan, emosi dan perasaan puas 

serta harapan-harapan nasabah itu sendiri (Hidayat 2009). Disamping itu bank 

harus mampu merubah perasaan puas menjadi perasaan senang. Bagi pihak bank 

ini merupakan tantangan untuk menciptakan suatu hubungan spesial antara 

nasabah dengan bank yang dalam jangka panjang akan menguntungkan. 

Pendekatan orang-perorang yang dilakukan pihak bank, membuat bank dapat 

mendengarkan dan mengetahui penawaran layanannya mendukung atau sesuai 

dengan kebutuhan/ harapan nasabah serta dapat segera merespon permintaan dan 

keluhan nasabah. 

Terciptanya kepuasan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya 

hubungan antara perusahaan dan nasabah menjadi harmonis, memberi dasar bagi 

pembelian ulang dan menciptakan loyalitas nasabah serta rekomendasi dari mulut 

ke mulut yang menguntungkan bank (Tjiptono, 2005: 348). Hubungan antara 

kepuasan dan loyalitas adalah saat dimana nasabah mencapai tingkat kepuasan 
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tertinggi yang menimbulkan ikatan emosi yang kuat dan komitmen jangka 

panjang dengan merek perusahaan (Kotler, 2009 : 139). 

 2.3 Kerangka Pemikiran 

` Dari penelitian ini dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut : 

                 H1, H2    H3 

            

            

 

 
 
 

Sumber :  Kazi Omar Siddiqi (2011:31), Rahim Mosahab et.al (2010:74) 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang didukung dengan teori-teori 

yang relevan, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut : 

H1 : Kualitas layanan terdiri dari dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati yang secara bersama berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah  Bank BCA di Sidoarjo. 

H2 : Kualitas layanan terdiri dari dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah  Bank BCA di Sidoarjo. 

Kualitas Layanan : 

- Bukti Fisik 

- Keandalan 

- Daya Tanggap 

- Jaminan 

- Empati 

 

Kepuasan 

Nasabah 

Loyalitas 

Nasabah 
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H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah Bank BCA di Sidoarjo. 

 


