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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan dua penelitian terdahulu yang sangat 

bermanfaat bagi penulis sebagai bahan acuan. Penelitian itu adalah penelitian 

yang dilakukan oleh: 

2.1.1 Mohammad Rizan, Ari Warokka, Dewi Lystiawati (2014) 

Penelitian pertama adalah oleh Rizan, et al., (2014) dengan judul “Relationship 

Marketing and Customer Loyality Do Consumer Satisfaction and Customer Trust 

Really Serve as Intervening Variabels?”. Penelitian ini dilakukan di sektor 

perbankan yang terletak di Jakarta, Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah 

memaksimalkan keuntungan untuk setiap traksaksi, pemasaran hubungan sektor 

perbankan, di sisi lain menawarkan pembentukan hubungan yang kuat dan 

kemitraan yang stabil antara bank dan pelanggan untuk memaksimalkan mengejar 

kepentingan semua aspek hubungan yang berada di Jakarta. Penelitian ini 

menggunakan Kuesioner dengan teknik random sampling yang menggunakan 150 

responden dari perbankan swasta sebagai sempel. Teknik analisis yang digunakan 

Structural Equation Modelling (SEM). Dari penelitian tersebut ditemukan hasil 

bahwa taktik hubungan pemasaran dipengaruhi loylitas secara signifikan melalui 

kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Adapun gambar kerangka 

pemikiran dari jurnal Rizan, et al., (2014) yaitu: 
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Sumber : Mohammad Rizan, et, al,. (2014)  

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN MOHAMMAD RIZAN, et al., (2014) 

 

2.1.2 Ludfi Djajanto, Umar Nimran, Srikandi Kumadji, Kertahadi (2014) 

Acuan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Djajanto, et al., (2014) 

dengan judul The Effect of Self-Service Technology, Service Quality, and 

Relationship Marketing on Customer Satisfaction and Loyalty. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya orang yang menggunakan jasa 

perbankan dan fakta bahwa masyarakat semakin bijak dalam memilih bank, 

khususnya pada layanan perbankan. Bank berusaha untuk meningkatkan berbagai 

fasilitas dan kegiatan pemasaran untuk menarik nasabah untuk memanfaatkan 

layanan perbankan. Setiap bank perlu memberikan perhatian yang tinggi terhadap 

loyalitas nasabah karena memiliki tingkat yang tinggi dalam industri perbankan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara teknologi 

layanan mandiri, taktik pemasaran relasional, dan hubungan pemasaran terhadap 

kepuasan dan loyalitas nasabah. Sampel penelitian adalah 201 responden dari 

Bank BRI  di Jawa Timur-Indonesia yang telah berpengalaman menggunakan 

teknologi layanan mandiri. Partial Least Square (PLS) digunakan untuk 
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menganalisis data dan hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

teknologi layanan mandiri, taktik pemasaran relasional dan hubungan pemasaran 

secara signifikan berpengaruh pada kepuasan nasabah. Selain itu, hubungan 

pemasaran secara signifikan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Namun 

pada penelitian tersebut tidak membuktikan bahwa teknologi dan taktik 

pemasaran relasional berpengaruh pada loyalitas nasabah. 

 

  

  

    

  

   

 

Sumber : Ludfi Djajanto, et al.,  (2014) 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN LUDFI DJAJANTO, et al.,  (2014) 

Berdasarkan penjelasalan diatas dari penelitian terdahulu yaitu yang 

telah dilakukan oleh Rizan, et al., (2014) dan penelitian yang telah dilakukan oleh  

Djajanto, et al.,  (2014)  serta adanya penelitian selanjutnya yang akan dilakukan, 

secara sistematik dijelaskan persamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN 

PENELITIAN SEKARANG 
Keterangan Mohammad Rizan,  

Ari Warroka, Dewi 

Lystiawati 

(2014) 

Ludfi Djajanto, Umar 

Nimran, Srikandi 

Kumadji, Kertahadi 

(2014) 

Priska Ayu Kriesnanda 

(2016) 

Judul Relationship 

Marketing and 

Customer Loyality Do: 

Consumer Satisfaction 

and Customer Trust 

Really Serve as 

Intervening Variables? 

The Effect of Self-

Service Technology, 

Service Quality, and 

Relationship 

Marketing on 

Customer Satisfaction 

and Loyalty. 

Pengaruh teknologi layanan 

mandiri, taktik pemasaran 

relasional, hubungan pemasaran 

terhadap loyalitas nasabah dengan 

mediasi kepuasan nasabah pada 

Bank BRI  di Makassar 

Variabel 

Terikat 
Loyalitas nasabah 

1. Loyalitas nasabah 

2. Kepuasan nasabah 
Loyalitas nasabah 

Variabel 

Bebas 

1. Kepuasan nasabah 

2. taktik pemasaran 

relasional 

1. Kualits layanan 

2. Teknologi layanan 

mandiiri 

3. Hubungan 

pemasaran 

1. Teknologi Layanan Mandiri 

2. Taktik Pemasaran Rasional 

3. Hubungan pemasaran 

Variabel 

Penghubung 

1. Kepuasan nasabah 

2. Kepercayaan 

nasabah 

 Kepuasan nasabah 

Instrumen 

Penelitian 
Kuesioner Kuesioner Kuesioner 

Sampel  150 karyawan bank 
Pengguna Teknologi 

Layanan Mandiri 

Nasabah pengguna Mobile Banking 

Bank BRI di Makassar 

Lokasi Jakarta 
Tujuh kota di Jawa 

Timur 
Makassar 

Ukuran 

Sampel 
150 210 100 

Teknik 

Sampling 
Random samplig Random sampling Purposive sampling 

Analisis 

Penelitian  

Structural Equation 

Modelling (SEM) 

Partial Least Square 

(PLS) 
Partial Least Square (PLS) 

Hasil Taktik hubungan 

pemasaran  secara 

signifikan berpengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan melalui 

kepercayaan dan 

kepuasan pelanggan 

Relationship 

Marketing secara 

signifikan berpengaruh 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

Teknologi Layanan Mandiri 

mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan namun berpengaruh 

positif terhadap Kepuasan, 

sedangkan Taktik Pemasaran 

Relasional dan Hubungan 

Pemasaran berpengaruh signifikan 

positif terhadap kepuasan, selain 

itu Kepuasan nasabah berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

Loyalitas nasabah. 

  Sumber: Data diolah Mohammad Rizan , et al.,  (2014) dan Ludfi Djajanto, et al.,  (2014) 
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2.2 Landasan Teori 

  Menjelaskan teori-teori yang diperoleh dari literatur yang 

mendasari dan berkaitan dengan variabel penelitian. 

2.2.1 Teknologi Layanan Mandiri 

Teknologi Layanan Mandiri adalah suatu perantara teknologi yang 

memungkinkan konsumen untuk menghasilkan sendiri pelayanan tanpa 

tergantung pada karyawan contohnya, mesin ATM, pelayanan perbankan melalui 

internet (Rambat 2013: 289). Penerapan teknologi seperti teknologi layanan 

mandiri pada sistem online perbankan sepertiinternet banking, Mobile Banking, 

mesin setor tunai maupun penggunaan Automatic Teller Machine (ATM) adalah 

salah satu strategi bank dalam mempertahankan dan memuaskan pelanggan dan 

menciptakan keunggulan kompetitif dalam upaya untuk memenangkan persaingan 

dengan bank lain.  

Perusahaan menggunakan teknologi layanan mandiri dengan cara 

beberapa alasan: (1) banyak bentuk pelayanan yang dilakukan melalui teknologi, 

(2) banyak perusahaan yang telah menggunakan teknologi layanan mandiri, serta 

(3) Memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan untuk memenuhi 

keinginan nasabah. Dalam perkembangan teknologi, teknologi layanan mandiri 

yang begitu pesat maka perlu dipahami bagaimana perasaan nasabah, bagaimana 

mereka menggunakannya dan apakah mereka akan menggunakan dimasa datang. 

2.2.2 Taktik Pemasaran Relasional 

Taktik pemasaran relasional tidak hanya hasil hubungan yang baik dan kuat 

(loyalitas), tetapi juga pada kepribadian nasabah. Taktik hubungan pemasaran 
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memiliki dampak yang berbeda terhadap keseluruhan upaya loyalitas dirasakan 

oleh penyedia layananan yaitu pihak Bank. Penyedia layanan harus menambahkan 

elemen yang lebih nyata dalam strategi pemasaran misalnya produk atau kualitas 

layanan. Strategi untuk mencoba membuat partisipasi antara nasabah, supplier dan 

pemegang saham dalam aktivitas pembiayaan suatu perusahaan termasuk dalam 

hal pemasaran atau memasarkan. Para atasan di perusahaan harus mengetahui 

faktor-faktor penting seperti situasi pasar, peralatan yang ada, database dan faktor 

lingkungan lainnya untuk dapat membuat hubungan yang baik dan kenyamanan 

bagi pelanggan Odekerken-Schroder dalam Abdullah et.al (2013).  

2.2.3  Hubungan Pemasaran 

Hubungan Pemasaran terdiri dari berbagai aktivitas seperti menarik, menjaga, dan 

meningkatkan hubungan nasabah dengan perusahaan (Lizar 2010: 126). 

Perusahaan harus menemukan nasabah yang mungkin menjadi nasabah jangka 

panjang mereka. Melalui segmentasi pasar, perusahaan dapat memahami target 

pasar yang baik untuk membangun hubungan yang baik dengan nasabah. Jika 

hubungan ini berkembang, nasabah yang setia dengan sendirinya akan membantu 

menarik nasabah yang baru dengan potensi hubungan yang sama.Setelah tertarik 

melakukan hubungan jangka panjang dengan perusahaan sepanjang perusahaan 

selalu menyediakan layanan dan nilai yang baik. 

Hubungan Pemasaran adalah aktivitas yang ditunjukan untuk 

membina hubungan jangka panjang dan berbiaya efektif antara perusahaan dan 

pelanggannya demi keuntungan bersama kedua belah pihak (Christopher 2007 : 

118). Manfaat hubungan pemasaran ini akan menguntungkan baik nasabah 
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maupun perusahaan. Jadi, bukan hanya perusahaan yang akan terus memberikan 

inovasi baru dalam mengembangkan pemasaran berbasis hubungan tetapi nasabah 

juga akan memperoleh keuntungan dalam hubungan jangka panjang tersebut. 

2.2.4 Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah penilaian dari nasabah atas penggunaan barang ataupun jasa 

dibandingkan dengan harapan sebelum penggunaan (Kasmir 2012 : 263). Apabila 

nasabah puas terhadap pembelian jasa bank, maka nasabah tersebut akan loyal  

kepada pihak bank artinya kecil kemungkinan nasabah untuk berpindah  ke bank 

yang lain dan akan tetap setia menjadi nasabah bank yang bersangkutan, 

mengulang kembali pembelian  produk artinya kepuasan terhadap pembelian jasa 

bank yang ditawarkan sehingga pembelian nasabah menjadi semakin beragam 

dalam satu bank. 

Menurut Kotler (2012 : 18) menjelaskan bahwa loyalitas nasabah 

adalah suatu pembelian ulang yang dilakukan oleh seseorang nasabah karena 

komitmen pada suatu merek atau perusahaan. Dalam hal ini, sebenarnya ada 

banyak faktor yang mempengaruhi nasabah untuk loyal, antara lain faktor harga, 

yang menjelaskan bahwa seseorang tentu akan memilih perusahaan atau merek 

yang menurutnya menyediakan alternatif harga paling murah diantara pilihan-

pilihan yang ada. Selain itu juga ada faktor kebiasaan, yang menjelaskan bahwa 

seseorang yang telah terbiasa menggunakan suatu merek atau perusahaan tertentu 

maka kemungkinan untuk berpindah ke pilihan yang lain akan semakin kecil. 

2.2.5 Loyalitas Nasabah 



18 

 

Loyalitas nasabah adalah nasabah yang tidak hanya membeli ulang suatu barang 

dan jasa, tetapi juga mempunyai komitmen dan sikap yang positif terhadap 

perusahaan jasa, misalnya dengan merekomendasikan orang lain untuk membeli. 

Selanjutnya Menurut Engel, et al. dan Hasan (2009) seperti yang dikutip oleh 

Ratih Hardiyati (2010) mengemukakan bahwa loyalitas nasabah merupakan 

kebiasaan perilaku pengulangan pembelian, keterkaitan dan keterlibatan yang 

tinggi pada pilihannya. 

Loyalitas nasabah merupakan dorongan perilaku untuk melakukan 

pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan nasabah 

terhadap suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut 

membutuhkan waktu yang lama melalui suatu proses pembelian yang berulang-

ulang tersebut. Loyalitas akan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan 

diantaranya nasabah yang loyal kurang sensitif terhadap harga, tetapi tetap 

berlangganan atau membeli produk perusahaan untuk periode yang lama dan 

menyebarkan informasi yang positif tentang perusahaan dan produk yang 

ditawarkan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas nasabah adalah suatu pembelian dari waktu ke waktu ataupun merupakan 

pembelian secara konsisten, dimana nasabah memiliki suatu komitmen yang 

tinggi terhadap pembelian tersebut. 

2.2.6 Pengaruh Teknologi Layanan Mandiri terhadap Kepuasan Nasabah 

Kepuasan pelanggan berasal dari harapan pelanggan. Dalam hal ini bank tentu 

saja akan ada harapan beberapa nasabah dalam pelayanannya, contoh: kecepatan, 
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keamanan, keramahan dan kemudahan pelayanan. Layanan manual bisa 

menimbulkan masalah, mengingat antrian yang pasti lama. Dengan demikian, ada 

kesengajaan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh 

pelanggan. Teknologi layanan mandiri sebenarnya untuk mengisi kesenjangan 

tersebut. Pelanggan yang ingin layanan kecepatan dengan biaya yang kompetitif 

akan sangat berterima kasih dalam menanggapi penerapan teknologi. 

  Dengan demikian, penelitian ini telah menunjukkan bahwa teknologi 

layanan mandiri dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

adalah evaluasi pada layanan alternatif dimana yang dipilih setidaknya sama atau 

melebihi harapan pelanggan. Jika tidak, maka akan timbul hasil yang tidak 

diharapkan.  

2.2.7 Pengaruh Taktik Pemasaran Relasional terhadap Kepuasan Nasabah 

Taktik pemasaran Relasional di lakukan oleh perusaan termasuk perbankan untuk 

membangun komunikasi kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk terus 

mempertahankan perkembangan bagi pihak bank. Hubungan antara pemasaran 

taktik relasioal terhadap loyalitas nasabah menurut Mousavi (2012) dijelaskan 

bahwa kualitas hubungan telah menjadi faktor yang dapat memengaruhi loyalitas 

pelanggan. Semakin baik kualitas hubungan yang terjalin antara nasabah dengan 

perusahaan, maka semakin tinggi minat nasabah untuk setia dengan sebuah 

perusahaan bank ke nasabah lain akan menjadi bukti akan kualitas jasa yang 

ditawarkan. 

2.2.8 Pengaruh Hubungan Pemasaran terhadap Kepuasan Nasabah 
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Menurut Alma (2009) Dalam dunia perbankan, hubungan pemasaran tidak 

semata-mata berkaitan tentang bagaimana mempertahankan nasabah untuk saling 

menguntungkan, tetapi juga salah satu cara yang lebih baik untuk mengenal latar 

belakang nasabah sehingga bank dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan pemasaran secara signifikan 

berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Temuan penelitian ini juga mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Gilaninia et al. (2011); Juscius dan Grigaite (2011) 

yang menunjukkan bahwa hubungan pemasaran memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan.  

  Ada beberapa eleman penting dalam hubungan pemasaran meliputi: 

kepercayaan, komunikasi, komitmen harus dipertimbangkan oleh bank. Jika 

unsur-unsur ini berhubungan terhadap hubungan pemasaran dapat dilakukan 

dengan baik, maka akan berdampak pada kepuasan nasabah. 

2.2.9 Pengaruh Kepuasan Nasabah dengan Loyalitas Nasabah 

Menurut Taylor dan Caruana (2002) dalam Hais Dama (2010) mengemukakan 

bahwa kepuasan nasabah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. Nasabah yang memperoleh tingkat kepuasan setelah melakukan 

pembelian produk atau jasa akan berdampak pada tingkat loyalitas pada produk 

atau jasa tersebut. Nasabah yang puas akan dapat melakukan pembelian ulang 

pada waktu yang akan datang dan memberikan kepada orang lain atas produk atau 

jasa yang dirasakan. Apabila nasabah puas dengan pelayanan, produk yang 

disediakan oleh bank maka nasabah tersebut akan loyal terhadap bank tersebut. 

Sementara itu, nasabah juga akan lebih banyak menggunakan produk yang 
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disediakan oleh pihak bank dan nasabah akan mempromosikan kepada nasabah 

lain agar menggunakan produk pada bank tersebut sehingga dengan mudah bak 

tersebut akan semakin maju, pelayanan juga lebih bagus dan menyediakan 

fasilitas teknologi  yang maju. 

  Berdasarkan uraian diatas maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

yang diperoleh nasabah dari hasil pembelian produk atau jasa, maka akan semakin 

tinggi pula tingkat loyalitasnya. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan landasan teori 

maka didapat kerangka pemikiran pada gambar 2.3 sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

         

 

Gambar 2.3 

KERANGKA PEMIKIRAN  

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan landasan teori 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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H1 : Teknologi layanan mandiri berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan nasabah pengguna mobile banking Bank BRI di Makassar. 

H2 : Taktik pemasaran relasional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan nasabah pengguna Mobile Banking Bank BRI di Makassar. 

H3 : Hubungan pemasaran berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

nasabah pengguna mobile banking Bank BRI di Makassar. 

H4 : Kepuasan nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap loyalitas 

nasabah pengguna mobile banking Bank BRI di Makassar. 

H5 : Teknologi layanan mandiri, taktik pemasaran relasional dan kepuasan 

nasabah dimediasi dengan kepuasan nasabah berpengaruh signifikan 

positif terhadap loyalitas nasabah pengguna mobile banking Bank BRI 

di Makassar. 


