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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat yang dicari nasabah UMKM 

dan pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah layanan kredit Bank Konvensional. 

Sebagai perbandingan, peneliti menyertakan beberapa jurnal yang juga meneliti 

tentang penelitian sejenis. 

2.1.1 Dagger, David dan Ng (2011) 

Penelitian ini membahas tentang relational benefits dan menjaga hubungan 

dan dampaknya terhadap komitmen dan loyalitas  berjudul ” Do relationship benefits 

and maintenance drive commitment and loyalty? “ dilakukan oleh Dagger et al. 

(2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relationship benefits yang meliputi 

sosial, kepercayaan, perlakuan khusus dan faktor yang menentukan dalam menjaga 

hubungan meliputi investasi, komunikasi dan manajemen terhadap komitmen dan 

pengaruh komitmen terhadap loyalitas.  

Penelitian menggunakan 591 sampel di sembilan industri jasa yang berbeda 

seperti agen biro perjalanan, salon kecantikan, jasa kesehatan, maskapai penerbangan, 

usaha cetak foto, bank, jasa pengendali hama, outlet makanan cepat saji dan bioskop. 

Instrumen penelitian ini menggunakan skala likert 1-7 (sangat tidak setuju-sangat 

setuju)  Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Model. 

Kerangka konseptual dari penelitian ini digambarkan pada gambar 2.1 berikut  
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Sumber : Dagger, David dan Ng (2011) 

 

Gambar 2.1  Kerangka Konseptual  Do relationship benefits and maintenance 

drive commitment and loyalty 

Hasil dari  penelitian ini bahwa variabel relational benefits yang meliputi 

manfaat sosial, kepercayaan, perlakuan khusus berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap komitmen. Indikator kepercayaan memiliki pengaruh yang dominan 

dibandingkan dua indikator lainnya. Sementara variabel relationship maintance yang 

indikatornya investasi, komunikasi, dan manajemen yang mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap komitmen adalah investasi, sedangkan komunikasi 

berpengaruh signifikan negatif dan komitmen berpengaruh signifikan positif terhadap 

loyalitas.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dagger (2011) adalah : 

1.  Menggunakan variabel manfaat relasional, 

2.  Penelitian berkaitan dengan industri jasa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dagger (2011) adalah: 
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1. Penelitian ini menggunakan variabel manfaat dan kepuasan, sedangkan 

penelitian Dagger (2011) selain meneliti tentang variabel manfaat juga 

meneliti variabel loyalitas dan relationship maintance, 

2. Penelitian ini menggunakan analisis faktor, deskriptif dan regresi, sedangkan 

pada penelitian Dagger (2011) analisis datanya menggunakan Struktural 

Equation Model (SEM), 

3. Penelitian ini dilakukan di bidang kredit perbankan, sedangkan penelitian 

Dagger (2011) selain di industri perbankan juga meneliti di industri jasa yang 

lain (restoran, penerbangan, salon kecantikan dll). 

2.1.2 Molina, Consuegra dan Esteban (2007)  

Penelitian ini berjudul “relational benefits and customer satisfaction in retail 

banking” yang dilakukan oleh Molina, et al (2007). Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengkaji manfaat yang diperoleh oleh nasabah dalam hubungannya dengan 

pegawai yang meliputi manfaat layanan khusus, manfaat sosial, dan manfaat berupa 

kepercayaan terhadap kepuasan.  

Penelitian ini dilakukan pada 129 nasabah bank di Spanyol dengan 

menggunakan teknik sampling convenience. Instrumen disusun dengan menggunakan 

skala likert. Hasil penelitian ini memperlihatkan dari ketiga faktor di atas yang 

berpengaruh terhadap kepuasan nasabah adalah manfaat kepercayaan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Molina (2007) yaitu : 

1. Penggunaan indikator manfaat hubungan dan kepuasan, 

2. Penelitian dilakukan di wilayah perbankan. 
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Perbedaan penelitan ini dengan penelitian Molina (2007) adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya dan sekitarnya, sedangkan 

penelitian Molina (2007) dilakukan di Spanyol, 

2. Alat analisis SEM yang digunakan dalam penelitian Molina (2007) tidak 

digunakan dalam penelitia ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi, 

deskriptif dan faktor. 

3. Penelitian ini dilakukan dengan membagi nasabah dalam tiga kategori, 

sedangkan penelitian Molina (2007) dilakukan pada nasabah secara umum.  

2.1.3 Kim, Ok, dan Gwinner (2010) 

Penelitian ini dilakukan oleh Kim, et al (2010) dalam artikelnya yang berjudul 

“The Antecedent role of customer – employee relationship in the development of 

customer – to firm relationship” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) menguji 

pengaruh hubungan pelanggan dengan pegawai terhadap persepsi pelanggan akan 

manfaat dari hubungan yang dilakukan dalam konteks manfaat keyakinan dan 

manfaat layanan khusus dengan komitmen; 2) menguji pengaruh manfaat nilai 

hubungan yang dirasakan terhadap komitmen; 3) menguji pengaruh komitmen 

terhadap intense pelanggan untuk meningkatkan hubungan, bekerjasama, dan menjadi 

pembela perusahan.  

Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat yang melibatkan dosen  

Universitas milik publik. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang 

dikirim melalui surat elektronik. Sebanyak 2956 dosen terpilih merupakan mereka 

yang memiliki pengalaman makan di restoran dengan layanan penuh. Dari 2956 
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dosen yang telah diberi kuesioner yang mengembalikan kuesioner sebanyak 545, dan 

yang dapat dianalisa dan digunakan lebih lanjut sebanyak 293. Variabel dalam 

penelitian ini adalah rapport, confidence benefits, special treatment benefits, affective 

commitment, Enchancement, coorperation, dan advocacy.  

Pengukuran masing-masing variabel dilakukan menggunakan skala likert (1-

7). Instrument untuk mengukur kedekatan hubungan, manfaat nilai berupa 

kepercayaan dan manfaat layanan khusus , dan perilaku peningkatan hubungan serta 

kerjasama. 

Analisis dilakukan dengan Structural Equation Model (SEM) hasilnya 

disajikan pada gambar 2.2. 

 

Sumber : Kim, Ok, dan Gwinner (2010) 

 

Gambar 2.2 Hasil Penelitian Konseptual The Antecedent Role of Customer – 

Employee Relationship in the Development of Customer – to Firm 

Relationship 

 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa kedekatan hubungan yang tercermin dari 

rapport mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan, membentuk  presepsi yang positif terhadap layanan 
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khusus yang diterima dan komitmen. Nilai manfaat berupa kepercayaan berpengaruh 

positif terhadap komitmen, intensi untuk meningkatkan hubungan, kerjasama, dan 

pembelaan terhadap perusahaan. Sedangkan nilai manfaat berupa layanan khusus 

yang dirasakan berdampak penting pada komitmen dan keinginan pelanggan untuk 

bekerjasama. Komitmen berpengaruh signifikan terhadap keinginan pelanggan untuk 

bekerjasama.  

Dibanding penelitian ini, persamaannya dengan penelitian Kim (2010) adalah: 

1. Sama-sama meneliti tentang manfaat hubungan, 

2. Berhubungan dengan perusahaan jasa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kim (2010) adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan variabel manfaat dan kepuasan, sedangkan 

penelitian Kim (2010) selain menggunakan variabel manfaat juga meneliti 

tentang komitmen dan rapport, 

2. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Surabaya dan sekitarnya, sedangkan 

penelitian Kim (2010) dilakukan di Amerika Serikat, 

3. Penelitian ini dilakukan di bidang kredit perbankan, sedangkan penelitian Kim 

(2010) dilakukan di bidang jasa di restoran cepat saji. 

2.1.4 Gaur, Xu, Quazi dan Nandi (2011)  

Penelitian ini dilakukan oleh Gaur, et al (2011) yang dipublikasikan dalam 

artikel yang berjudul “Relational Impact Service Providers Interaction Beaviour in 

Healthcare”. Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana loyalitas, kepercayaan, 
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dipengaruhi oleh gaya interaksi dokter (menjelaskan, mendengarkan dan 

kemampuannya). 

Penelitian ini dilakukan di India dengan menggunakan metode survei. 

Penelitian ini dilakukan dalam konteks hubungan dokter dengan pasien. Populasinya 

adalah seluruh pasien yang mengunjungi dokter yang sama lebih dari tiga kali 

setahun. Sebanyak 11 klinik menghasilkan 340 kuesioner yang terdiri dari 188 wanita 

dan 152 pria, sebagian besar dari mereka berumur antara 20 sampai 45 tahun. 

Sebanyak 55 persen responden adalah mereka yang bekerja di sektor jasa. Dari total 

340 kuesioner yang dapat dianalisis lebih lanjut adalah sebanyak 320 kuesioner.  

Variabel yang diteliti adalah interaksi dokter yang terdiri dari kemampuannya 

mendengarkan, menjelaskan serta kompetensirnya dan hubungannya dengan 

kepuasan hubungan, loyalitas dan kepercayaan pasien. Model kerangka 

konseptualnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

Sumber : Gaur, Xu, Quazi dan Nandi (2011)  

 

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual Relational Impact Service Providers 

interaction beaviour in healthcare  

 



20 

 

 

Reabilitas dan validitas diukur dengan CFA (confimatory factor analysis) 

menggunakan AMOS. Hasil dari penelitian ini adalah kemampuan mendengarkan, 

menjelaskan dan kompetensi dokter mempunyai hubungan signifikan positif terhadap 

kepercayaan. Sedangkan kepercayaan, kemampuan dokter mendengarkan, 

menjelaskan dan kompetensi dokter berhubungan signifikan positif terhadap 

kepuasan hubungan. Kepercayaan, kepuasan hubungan berhubungan signifikan  

positif dengan loyalitas. 

Persamaan ini dengan penelitian Gaur (2011) adalah:  

1. Penggunaan alat analisis regresi, 

2. Sama-sama meneliti tentang kepercayaan, kepuasan, dan hubungan, 

3. Dilakukan di bidang jasa. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Gaur (2011) adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan di bidang kredit perbankan, sedangkan penelitian 

Gaur (2011) dilakukan di bidang jasa kesehatan/kedokteran, 

2. Penelitian ini menggunakan variabel manfaat dan kepuasan, sedangkan 

penelitian Gaur (2011) selain meneliti tentang kepuasan, juga meneliti tentang 

kepercayaan, hubungan loyalitas dan kemampuan pelayanan personal,  

3. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Surabaya dan sekitarnya, 

sedangkan penelitian Gaur (2011) dilakukan di India. 

Untuk memudahkan membandingkan penelitian ini dilakukan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu akan dijabarkan pada tabel 2.1. 

 



 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 Judul  Tujuan  Metode Penelitian   Hasil  

Tracey S. 

Dagger 

et al 

(2011) 

Do relationship 
benefits and 

maintenance drive 

commitment and 

loyalty? 

1. Mengkaji Manfaat relational yang meliputi sosial, 
kepercayaan, perlakuan khusus dan faktor yang 

menentukan dalam menjaga hubungan meliputi 

investasi, komunikasi dan manajemen terhadap 

komitmen dan pengaruh komitmen terhadap loyalitas. 

Variabel. Relational Benefit (social, 
confidence, Special Treatment), 

Relationship Maintance (Investment, 

Communication, Management), 

Commitment dan loyality. 

Sampel. 591 konsumen di sembilan 

industri jasa 

Analisis. Uji Validitas dan Reabilitas, 

Uji Regresi Berganda 

Relational benefits yang meliputi 
manfaat sosial, kepercayaan, perlakuan 

khusus berpengaruh positif signfikan 

terhadap komitmen. Manfaat 

kepercayaan memiliki pengaruh dominan 
terhadap komitmen. Sedangkan faktor 

komunikasi berpengaruh signifikan 

namun negatif dan Komitmen 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

loyalitas. 

Kim, et 

al 

(2010) 

The Antecedent 

role of customer – 
employee 

relationship in the 

development of 

customer – to firm 
relationship  

1. Menguji pengaruh hubungan pelanggan dengan 

karyawan terhadap persepsi pelanggan akan manfaat 
dari hubungan yang dilakukan dalam konteks 

manfaat keyakinan dan manfaat layanan khusus 

dengan komitmen 

2. Menguji pengaruh manfaat nilai hubungan yang 
dirasakan terhadap komitmen 

3. Menguji pengaruh komitmen terhadap intense 

pelanggan untuk meningkatkan hubungan, 

bekerjasama, dan menjadi pembela perusahan. 

Variabel. Rapport, Confidence 

Benefits, Special Treatment Benefits, 
Affective Commitment, Enchancement, 

Coorperation, dan Advocacy 

Sampel. 293 konsumen makanan cepat 

saji (Amerika Serikat) 

Analisis. Uji Validitas dan Reabilitas, 

Paths Analysis   

Rapport mempunyai pengaruh yang 

signifikan dalam membentuk 
kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan, dan membentuk  presepsi 

yang positif terhadap layanan khusus dan 

komitmen.  Variabel Kepercayaan 
berpengaruh positif terhadap komitmen, 

intensi untuk meningkatkan hubungan, 

kerjasama, dan pembelaan terhadap 

perusahaan. Variabel Layanan khusus 
yang dirasakan berdampak signifikan 

pada komitmen dan keinginan pelanggan 

untuk bekerjasama. Sedangkan variabel 

Komitmen berpengaruh signifikan 
terhadap keinginan pelanggan untuk 

bekerjasama.. 
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Gaur, et 

al (2011)  

Relational Impact 

Service Providers 

interaction 
beaviour in 

healthcare  

1. Meneliti bagaimana loyalitas, kepercayaan, 

dipengaruhi oleh gaya interaksi dokter (menjelaskan, 

mendengarkan dan kemampuannya). 

Variabel. Kemampuan Mendengarkan, 

Menjelaskan, Kompetensi, Kepuasan 

Hubungan, Loyalitas dan Kepercayaan 

Pasien. 

Sampel. 320 pasien (India) 

Analisis. Uji Validitas dan Reabilitas. 

CFA (AMOS 7) 

Kemampuan mendengarkan, menjelaskan 

dan kompetensi dokter mempunyai 

hubungan signifikan positif terhadap 

kepercayaan. Variabel Kepercayaan, 

kemampuan dokter mendengarkan, 

menjelaskan dan kompetensi dokter 

berhubungan signifikan positif terhadap 
kepuasan hubungan. Sedangkan 

Kepercayaan, kepuasan hubungan 

berhubungan signifikan  positif dengan 

Loyalitas. 

Molina, 

et al 

(2007) 

Relational 

Benefits and 
customer 

satisfaction in 

retail banking 

1. Mengkaji manfaat yang diperoleh oleh nasabah dalam 

hubungannya dengan pegawai yang meliputi manfaat 
layanan khusus, manfaat sosial, dan manfaat berupa 

kepercayaan terhadap kepuasan. 

 

Variabel. Manfaat layanan khusus, 

manfaat sosial, kepercayaan, dan 
kepuasan nasabah. 

Sampel. 219 nasabah bank (Spanyol) 

Analisis. Regresi Berganda 

1. Dari ketiga variabel (layanan khusus, 

sosial, kepercayaan) yang berpengaruh 
kepada kepuasan adalah manfaat 

kepercayaan. 

Anissa 

Sukmapu

tri (2013) 

Studi Manfaat 

yang Dicari 
Nasabah UMKM 

dan Pengaruhnya 

Terhadap 

Kepuasan pada 
Layanan Kredit 

Bank 

Konvesional. 

 

1. Mengkaji faktor-faktor manfaat yang dicari nasabah 

Usaha Mikro dalam mendapatkan layanan kredit 
Bank Konvensional. 

2. Mengkaji faktor-faktor manfaat yang dicari nasabah 

Usaha Kecil dalam mendapatkan layanan kredit Bank 

Konvensional.  

3. Mengkaji faktor-faktor manfaat yang dicari nasabah 

Usaha Menengah dalam mendapatkan layanan kredit 

Bank Konvensional. 

4. Mengkaji pengaruh manfaat yang dicari Usaha Mikro 
terhadap kepuasan layanan kredit Bank Konvensional. 

5. Mengkaji pengaruh manfaat yang dicari Usaha Kecil 

terhadap kepuasan layanan kredit Bank Konvensional. 

6. Mengkaji pengaruh manfaat yang dicari Usaha 

Variabel. Manfaat dan Kepuasan 

Sampel. 150 nasabah UMKM 
(Surabaya dan sekitarnya) 

Analisis. Regresi Berganda, Uji 

Validitas dan Reabilitas, Analisis 

Faktor (SPSS) 

 ? 
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Menengah terhadap kepuasan layanan kredit Bank 

Konvensional. 

7. Membandingkan faktor-faktor manfaat yang dicari 
nasabah antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah. 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Manfaat Relasional 

Manfaat relasional (Relational Benefits) didefinisikan sebagai manfaat yang 

didapat pelanggan sebagai hubungan jangka panjang dengan penyedia jasa. (Gwinner 

dalam Molina, 2007 : 256).  

Menurut Zeithaml (2006:183) mengemukakan bahwa manfaat relasional baru 

akan dirasakan oleh pelanggan ketika menerima layanan yang memiliki nilai yang 

lebih tinggi dibandingkan apa yang mereka harapkan/dapatkan dari perusahaan 

lainnya. Pelanggan lebih menyukai untuk menjalin hubungan dengan suatu 

perusahaan yang mampu memberikan layanan berkualitas, kepuasan, dan keuntungan 

spesifik yang lebih besar dibandingkan pengorbanan yang dilakukannya. Ketika 

perusahaan mampu dengan konsisten menyampaikan nilai dari sudut pandang 

pelanggan, maka satu manfaat (benefit) akan dirasakan pelanggan dengan lebih jelas 

yang akan mendorong mereka untuk mempertahankan hubungan. Manfaat relasional 

terdiri dari : 

1. Manfaat Kepercayaan (Confidence benefits) 

Menurut Zeithaml (2006:184) Confidence benefits mencerminkan adanya rasa 

percaya terhadap penyedia jasa yang mampu mengurangi kecemasan/kegelisahan 

karena perusahaan memahami apa yang menjadi harapan pelanggan. Manfaat ini 

sangat penting karena merupakan hal yang paling dasar bagi pelanggan untuk loyal 

pada penyedia jasa. 
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2. Manfaat Sosial (Social Benefits) 

Menurut Lovelock (2004:375), manfaat sosial mencerminkan penghargaan 

yang diterima pelanggan seperti nama yang dikenal oleh seluruh pegawai, maupun 

perhatian yang diberikan pegawai kepada pelanggan berdasarkan hubungan personal 

yang terjalin antara pelanggan dan perusahaan penyedia jasa. 

3. Manfaat Perlakuan Spesial (Special Treatment Benefits) 

Menurut Zeithaml (2006:184), perlakuan istimewa terdiri dari pemberian 

harga spesial maupun perlakuan khusus yang tidak diterima oleh pelanggan 

kebanyakan. Meskipun manfaat perlakuan istimewa dapat dengan jelas dijadikan 

sebagai unsur kritis untuk membentuk loyalitas pelanggan (misalnya manfaat bagi 

pemegang kartu anggota departemen store), namun hal ini kadang dianggap kurang 

penting bagi pelanggan secara keseluruhan. 

Relationship Marketing 

 Manfaat relational merupakan bagian dari prinsip dalam relationship 

marketing. Menurut Zeithmal (2006:138) pemasaran relasional adalah suatu filosofi 

menjalankan bisnis yang fokus terutama pada perbaikan pelayanan pada pelanggan 

yang sudah ada dibandingkan dengan mencari pelanggan baru. Dari definisi tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa relationship marketing adalah upaya mengenal 

pelanggan lebih baik, sehingga perusahaan dapat memenuhi needs and wants mereka 

dalam jangka panjang. Sedangkan Kotler (2003:171) mengemukakan bahwa 

relationship marketing adalah sebuah gerakan dari pola pikir yang semata-mata 
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berlandaskan pada kompetisi dan konflik, ke arah pola pikir yang berlandaskan 

hubungan saling ketergantungan yang saling menguntungkan dan kerjasama.   

Relationship marketing mengakui pentingnya berbagai pihak, antara lain: 

pemasok, pegawai, distributor, agen, dan pengecer untuk bekerjasama memberikan 

nilai-nilai yang terbaik bagi sasaran pelanggan. Beberapa karakteristik relationship 

marketing menurut Kotler (2003:172) adalah sebagai berikut: 

1. Memfokuskan diri pada para partner dan pelanggan dan bukannya pada 

produk-produk yang dihasilkan perusahaan, 

2. Memberikan penekanan terhadap bertahannya dan pertumbuhan pelanggan 

daripada perolehan pelanggan baru, 

3. Mengandalkan kerja tim-tim yang terdiri atas berbagai fungsi dalam 

perusahaan daripada kerja yang dilakukan di tingkat departemen, 

4. Mengandalkan lebih banyak mendengarkan dan belajar dibandingkan 

berbicara. 

Menurut Chan (2003 : 6)  tujuan utama relationship marketing yaitu :  

1. Menemukan Lifetime Value (LTV) dari pelanggan,  

2. Memperbesar Lifetime Value (LTV) dari masing-masing kelompok 

pelanggan, 

3. Menggunakan profit yang didapat untuk mendapatkan pelanggan baru dengan 

biaya lebih murah.  

Dengan demikian tujuan jangka panjangnya adalah menghasilkan keuntungan 
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yang terus menerus dari pelanggan baru dan pelanggan yang telah ada.  

Relationship marketing mempunyai beberapa manfaat. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008: 579-582) relationship marketing mengandung tiga manfaat yaitu : 

1. Manfaat Ekonomis 

Pendekatan pertama untuk membangun suatu hubungan nilai dengan 

pelanggan adalah menambah manfaat-manfaat keuangan atau ekonomis. 

Manfaat ekonomis dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh 

pelanggan, potongan-potongan khusus.  

2. Manfaat Sosial 

Meskipun pendekatan dengan menambah manfaat ekonomis seperti di atas 

dapat membangun preferensi konsumen, namun hal ini dapat ditiru oleh para 

pesaing satu badan usaha dengan lainnya. Sehingga dalam pendekatan ini, 

badan usaha harus berusaha meningkatkan hubungan sosial mereka yaitu 

dengan memberikan perhatian kepada para pelanggan dengan mempelajari 

kebutuhan dan keinginan pelanggan secara individual. 

3. Ikatan Struktural 

Ikatan struktural ini dimaksud bahwa badan usaha memberikan pendekatan 

atau program yang terstruktur yang dapat menarik minat konsumen untuk 

terlibat dalam keanggotaan. 
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Untuk menerapkan relationship marketing pada perusahaan diperlukan 

program-program yang mendukung. Menurut Winer (2004 : 396) program 

relationship marketing terdiri dari : 

1. Customer Service 

Definisi dari customer service adalah pelayanan tambahan yang diberikan 

untuk mendukung produk utama,juga merupakan komponen penting dari 

customer satisfaction. Customer service sangat diperlukan untuk membina 

hubungan jangka panjang dengan cara memberikan pelayanan tambahan 

sehingga membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. 

2. Loyalty Program 

Program loyalitas ini dilakukan agar pembeli melakukan pembelian kembali 

dan menjadi pelanggan dari perusahaan tersebut. Menurut Winer (2004 :   

400) loyality program juga disebut frekuensi marketing, program yang 

mendorong repeat buying (pembelian ulang) melalui program formal dan 

pendistribusian atau penyaluran keuntungan.  

3. Community Building  

Community building ini dimaksudkan untuk membangun hubungan dengan 

pelanggan agar memberikan informasi atau saran dan untuk menciptakan 

suatu hubungan yang baik antara pelanggan dengan perusahaan. Misalnya 

dengan memberikan link khusus untuk pelanggan yang ingin memberikan 

saran dan kritik, serta menyediakan informasi produk-produk dari perusahaan.  
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Relationship marketing mempunyai empat dimensi. Menurut Tandjung (2004:91) 

dimensi Relationship marketing terdiri dari : 

1. Bonding 

Ketergantungan antara kedua belah pihak harus cukup kuat, sehingga 

hubungan keduanya dapat bertahan lama. Seorang pelanggan bila merasa 

tidak memiliki ketergantungan yang kuat terhadap penjual, maka 

kemungkinan pelanggan tersebut akan berganti pemasok.  

2.  Empathy 

Seorang penjual harus memiliki kepedulian (emphaty) kepada pelanggan, 

artinya seorang penjual hendaknya peduli terhadap permasalahan yang 

dihadapi pelanggan dan memperhatikan sudut pandang dalam mengatasi suatu 

masalah.  

3. Reciprocity 

Hubungan jangka panjang haruslah saling memberi dan menerima. Artinya, 

baik penjual maupun pelanggan sama-sama mendapat keuntungan. Pelanggan 

yang menginginkan diskon besar, tentunya harus mengimbangi dengan 

pembayaran tunai.  

4. Trust 

Trust lebih dari sekedar believe, meskipun kedua kata tersebut memiliki arti 

yang hampir sama. Masing-masing pihak bila memiliki komitmen yang kuat 
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maka akan menciptakan rasa sangat percaya (trust) dan memperkuat 

hubungan.  

2.2.2 Kepuasan Pelanggan   

Menurut Hasan (2004 : 58) kepuasan pelanggan timbul dari adanya respon 

emosional terhadap produk yang digunakan, khususnya ketika mereka 

membandingkan kinerja yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Model 

kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan disajikan pada Gambar 2.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasan ( 2008 : 58)  

Gambar 2.4  Model Kepuasan – Ketidakpuasan Pelanggan 

Kotler dan Keller (2008:117) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai 

tingkat perasaan seseorang sebagai hasil dari perbandingan antara kenyataan dan 

Produk Perusahaan X 

Harapan akan kualitas 

produk 

Evaluasi atribut kinerja 

produk 

Pemakaian Produk Respon Kognitif : 
Kesesuaian atau 
ketidaksesuaian 

Respon Emosional 

Kepuasan/ Ketidakpuasan 
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harapan yang diterima dari sebuah produk atau jasa. Jika jasa yang dipersepsikan 

kinerjanya lebih rendah dari yang diharapkan, maka pelanggan akan merasa kecewa. 

Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, maka pelanggan akan 

merasa puas dan ada kecenderungan pelanggan akan mempergunakan penyedia jasa 

tersebut. Menurut Hasan (2004 : 61) Terdapat tiga kemungkinan atas kepuasan: 

1. Apabila kualitas lebih rendah dari harapan, yang terjadi adalah ketidakpuasan 

emosional (negative disconfirmation),  

2. Apabila kinerja lebih besar dibandingkan harapan, terjadi kepuasan emosional 

(positive disconfirmation), 

3. Apabila kinerja sama dengan harapan, maka yang terjadi adalah konfirmasi 

harapan (simple disconfirmation atau non satisfaction). 

Menurut Kotler dan Keller (2008:137), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu harapan pelanggan, tujuan, perceived 

performance, attribute satisfaction, dan information satisfaction. 

1. Harapan pelanggan yang diyakini memiliki peranan yang besar dalam 

menentukan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Dalam mengevaluasi, 

pelanggan akan menggunakan harapannya sebagai standar atau acuan. Dalam 

kepuasan pelanggan, umumnya harapan merupakan perkiraan atau keyakinan 

pelanggan tentang apa yang diterimanya. 
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2. Tujuan, dikaitkan dengan kebutuhan yang paling mendasar, tujuan hidup atau 

keinginan yang lebih konkrit menurut kepercayaan seseorang dalam 

pencapaian tujuan akhir. Jadi tingkat keinginan yang lebih rendah atau lebih 

tinggi dapat dihubungkan dengan cara untuk mencapai tujuan. Tingkat 

keinginan dan nilai yang lebih tinggi ditujukan untuk mendapatkan produk 

yang memiliki benefit tertentu yang akan menetapkan atribut dan level atribut 

yang diinginkan dari suatu produk. Pada tingkatan yang lebih konkrit, tujuan 

dapat secara langsung dibandingkan dengan kinerja yang dirasakan. 

Expectations akan dihubungkan dengan atribut, benefit, atau hasil tertentu. 

Sedangkan tujuan adalah evaluasi terhadap atribut atau benefit suatu produk 

menuju pencapaian nilai-nilai seseorang. 

3. Perceived performance, merupakan hasil evaluasi dari pengalaman konsumsi 

sekarang dan diharapkan memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap 

overall customer satisfaction. Sedangkan komponen utama dari consumption 

experience adalah:  

(a)  Kebiasaan, yakni di tingkat mana penawaran perusahaan dibiasakan 

 untuk memenuhi/menemukan kebutuhan pelanggan yang heterogen,  

(b)  Reliabilitas, yakni tingkat penawaran perusahaan yang reliable 

 (handal), terstandarisasi, dan bebas dari kekurangan. 

4. Attribute satisfaction dan information satisfaction, didefinisikan sebagai 

pertimbangan kepuasan pelanggan yang subyektif yang dihasilkan dari 
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observasi mengenai kinerja produk. Dalam mengevaluasi kepuasan terhadap 

produk atau perusahaan tertentu, pelanggan umumnya mengacu pada 

beberapa faktor stau dimensi. 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan secara umum untuk 

mencapai kepuasan, layanan atau hasil yang diterima paling tidak harus sama dengan 

harapan pelanggan. Pelanggan mengalami berbagai tingkat kepuasan dan 

ketidakpuasan setelah mengalami masing-masing layanan sesuai dengan sejauh mana 

harapan terpenuhi atau terlampaui. Pada dasarnya pelanggan mengharapkan dapat 

memperoleh produk yang memiliki manfaat pada tingkat harga yang dapat diterima. 

Menurut Fandy Tjiptono (2006 : 354), pada umumnya program kepuasan 

pelanggan meliputi kombinasi dari tujuh elemen utama, yakni; 

1. Barang dan jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus 

memiliki produk berkualitas baik dan layanan prima. Paling tidak, standarnya 

harus menyamai pesaing utama dalam industri. Untuk itu, berlaku prinsip 

“quality comes first, satisfaction programs follow”.  

2. Relationship Marketing 

Relationship Marketing berlangsung terus menerus tidak berhenti hanya 

setelah transaksi penjualan. Sistem ini mengutamakan peluang untuk menjalin 

hubungan yang saling menguntungkan atas dasar kesepakatan yang 

memuaskan kedua belah pihak. 
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3. Program promosi loyalitas 

Program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi antara 

perusahaan dan pelanggan. Biasanya program ini memberikan semacam 

penghargaan khusus (bonus, diskon, voucher) kepada pelanggan kelas kakap 

atau pelanggan rutin agar tetap loyal pada produk/perusahaan bersangkutan.  

4. Fokus pada pelanggan terbaik (best customers) 

Pelanggan terbaik bukan hanya sekedar mereka yang termasuk heavy users. 

Tentu saja mereka berbelanja banyak, namun kriteria lainnya menyangkut 

pembayaran yang lancar dan tepat waktu, tidak terlalu banyak membutuhkan 

layanan tambahan, dan relatif tidak sensitif terhadap harga.   

5. Sistem penanganan komplain secara efektif 

Penanganan komplain terkait erat dengan kualitas produk. Perusahaan harus 

memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkannya benar-benar berfungsi 

sebagaimana mestinya sejak awal. Baru setelah itu, jika ada masalah, 

perusahaan segera berusaha memperbaikinya lewat sistem penanganan 

komplain. Jadi, jaminan kualitas harus mendahului penanganan komplain.    

6. Unconditional Guarantess 

Unconditional Guarantess dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan 

program kepuasan pelanggan. Garansi merupakan janji eksplisit yang 

disampaikan kepada pelanggan mengenai tingkat kinerja yang dapat 

diharapkan akan mereka terima. Garansi bermanfaat dalam mengurangi resiko 
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pembelian oleh pelanggan, memberikan sinyal mengenai kualitas produk, dan 

secara tegas menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas 

produk/jasa yang diberikannya.  

7. Program pay-for-performance 

Program kepuasan pelanggan tidak bias terlaksana tanpa adanya dukungan 

sumber daya manusia organisasi. Sebagai ujung tombak perusahaan yang 

berinteraksi langsung dengan para pelanggan berkewajiban memuaskan 

mereka, pegawai juga harus dipuaskan kebutuhannya. Dengan kata lain, total 

customer satisfaction harus didukung pula dengan total quality reward yang 

mengaitkan sistem penilaian kinerja dan kompensasi dengan kontribusi setiap 

pegawai dalam menyempurnakan kualitas dan peningkatan kepuasan 

pelanggan.  

Menurut Fandy Tjiptono (2006 : 352), program kepuasan pelanggan 

mempunyai beberapa manfaat pokok, yaitu : 

1. Reaksi terhadap produsen berbiaya rendah 

 Fokus pada kepuasan pelanggan merupakan upaya mempertahankan 

pelanggan dalam rangka menghadapi para produsen berbiaya rendah. Banyak 

perusahaan mendapati pelanggan mereka bersedia membayar lebih untuk 

kualitas lebih baik.   

2. Manfaat ekonomis retensi pelanggan versus perpetual prospecting 
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 Berbagai studi menunjukkan bahwa mempertahankan pelanggan dan 

memuaskan pelanggan saat ini jauh lebih murah daripada terus menerus 

berupaya menarik pelanggan baru.  

3. Nilai kumulatif dari relasi berkelanjutan 

 Upaya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa 

perusahaan selama periode waktu yang lama bisa menghasilkan anuitas yang 

jauh lebih besar daripada pembelian individual.  

4. Daya persuasif (word of mouth) 

 Pendapat atau opini dari teman atau keluarga jauh lebih persuasif dan kredibel 

daripada iklan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang tidak hanya meneliti 

kepuasan total, namun juga menelaah sejauh mana pelanggan bersedia 

merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain. 

5. Reduksi sensitivitas harga 

 Pelanggan yang puas dan loyal terhadap sebuah perusahaan cenderung lebih 

jarang menawar harga untuk setiap pembelian individualnya. Hal ini 

disebabkan karena faktor kepercayaan telah terbentuk. Sehingga, dalam 

banyak kasus kepuasan pelanggan mengalihkan fokus harga ke pelayanan dan 

kualitas. 

6. Kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa depan 

 Kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang, karena dibutuhkan 

waktu yang cukup lama sebelum bias membangun dan mendapatkan reputasi 
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atas layanan prima. Kepuasan pelanggan merupakan program yang relatif 

mahal namun akan menghasilkan manfaat dalam jangka panjang.  

Program kepuasan pelanggan ini selanjutnya diukur untuk memberikan 

umpan balik dan masukan bagi pengembangan dan implementasi strategi peningkatan 

kepuasan pelanggan. Menurut Danang (2012 : 226), dalam mengukur kepuasan 

pelanggan terdapat 4 metode yaitu:  

1. Sistem Keluhan dan Saran 

Organisasi yang berpusat pada pelanggan (customer contered) memberikan 

kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan 

keluhan dan sarannya. Medianya dapat berbentuk kotak saran, kartu 

komentar, atau hot lines service. Informasi tersebut akan memberikan 

masukan kepada perusahaan untuk bereaksi dengan tanggap dan cepat 

terhadap masalah yang mucul.  

2. Ghost Shopping 

Ghost Shopping merupakan salah satu cara memperoleh gambaran mengenai 

kepuasan pelanggan dengan cara memperkerjakan beberapa orang untuk 

berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial terhadap perusahaan dan 

pesaing. Sistem ini memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi 

mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan dan pesaing.  

3. Lost Customer Analysis 
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Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa itu 

terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, akan tetapi pemantauan 

customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam memuaskan 

pelanggannya.  

4. Survei Kepuasan Pelanggan 

Pada umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survei, baik survei melalui pos, telepon, maupun wawancara 

pribadi. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggap balik (feed 

back) secara langsung dari pelanggan.  

2.2.3 Hubungan antara Manfaat yang Dicari dengan Kepuasan 

Lingkungan bisnis yang semakin ketat persaingannya belakangan ini 

membuat pelanggan memiliki peluang yang luas untuk mendapatkan produk atau jasa 

dengan sederet pilihan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Merupakan 

tantangan bagi usaha untuk dapat  membuat pelanggan mereka bertahan. Pelanggan 

tidak akan bertahan tanpa kepuasan.  

Saat ini banyak cara yang dapat pelanggan lakukan untuk menyuarakan 

kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Walaupun beberapa perusahaan telah 

menyediakan suara konsumen dengan layanan bebas pulsa mereka juga dapat 

memilih untuk menyuarakannya melalui media yang dapat diakses oleh banyak 

orang, surat pembaca di media cetak, media sosial, dll. Tentunya perusahaan berharap 
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hanya citra baik yang dikemukakan ke publik. Oleh karena penciptaan citra baik 

berupa kepuasan perlu diperhatikan.   

Kepuasan didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang sebagai hasil dari 

perbandingan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk atau 

jasa. Jika jasa yang dipersepsikan kinerjanya lebih rendah dari yang diharapkan, 

maka mereka akan merasa kecewa. Jika persepsi jasa memenuhi atau melebihi 

harapan, maka pelanggan akan merasa puas dan ada kecenderungan pelanggan akan 

mempergunakan penyedia jasa tersebut. (Kotler dan Keller, 2008:117). Untuk 

memberikan kepuasan kepada pelanggan, maka pemasar perlu mengetahui harapan-

harapan apa yang diinginkan oleh pelanggannya (Tatik; 2008). Penting bagi penyedia 

jasa mengetahui manfaat apa yang diinginkan pelanggan selama mendapatkan 

layanan produk dan jasa.   

Beberapa kajian teoritis juga mengemukakan adanya pengaruh langsung 

antara manfaat dengan kepuasan antara lain dalam penelitian yang berjudul 

“relational benefits and customer satisfaction in retail banking” yang dilakukan oleh 

Molina, et al (2007). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji manfaat yang 

diperoleh oleh nasabah dalam hubungannya dengan pegawai yang meliputi manfaat 

layanan khusus, manfaat sosial, dan manfaat berupa kepercayaan terhadap kepuasan.  

Hasil penelitian ini memperlihatkan dari ketiga faktor manfaat yang berpengaruh 

terhadap kepuasan nasabah adalah manfaat kepercayaan. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilakukan digambarkan pada 

gambar 2.5 berikut: 
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 2.5  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Gambar 2.5  Kerangka Pemikiran 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dari penelitian ini yaitu;  

H1 Manfaat yang dicari Usaha Mikro berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan layanan kredit Bank Konvensional. 

H2 Manfaat yang dicari Usaha Kecil berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan layanan kredit Bank Konvensional. 

H3 Manfaat yang dicari Usaha Menengah berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan layanan kredit Bank Konvensional. 

 

 


