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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Berikut ini dipaparkan penelitian terdahulu yang menurut peneliti 

dianggap memiliki relevansi dengan penelitian saat ini. Adapun penelitian 

terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai 

berikut. 

 

2.1.1 Kevin Kam Fung So, Ceridwyn King, Beverley A. Sparks and Ying 

Wang (2014) 

 

Penelitian Fung So, et al (2014) ditulis dalam jurnal “The Role of Customer 

Engagement in Building Consumer Loyalty to Tourism Brands” bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Service Brand Evaluation, Customer Engagment dan Brand 

Trust terhadap Brand Loyalty. Adapun penelitian dilakukan di Australia dengan 

mengambil sampel dari 496  pelanggan hotel dan maskapai.  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan judgement 

sampling sedangkan untuk teknik analisis pada penelitian tersebut menggunakan 

Structural Equation Model (SEM) - AMOS 19.0.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah Customer Engagment  berpengaruh 

signifikan terhadap Service Brand Evaluation, Service Brand Evaluation dan 

Customer Engagment berpengaruh signifikan terhadap Brand Trust, Service 
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Brand Evaluation dan Customer Engagment berpengaruh signifikan terhadap 

Brand Loyalty serta Brand Trust berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

tentang variabel yang akan diteliti dimana peneliti tersebut menggunakan variabel 

Customer Engagment (kedekatan hubungan) sedangkan perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari segi responden yang 

berada di Australia dan variabel yang digunakan yaitu Service Brand Evaluation, 

Brand Trust dan Brand Loyalty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep Penelitian Fung So, et al (2014) 

Sumber : Fung So, et al (2014) 

 

 

 

2.1.2 Leila Rahmani-Nejad, Zahra Firoozbakht, Amin Taghipoor (2014) 

Penelitian  Nejad et al (2014) ditulis dalam jurnal “Service Quality, Relationship 

Quality and Customer Loyalty (Case Study: Banking Industry in Iran)” bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh Satisfaction, Trust, Mental Image dan Commitment 
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terhadap Loyalty. Adapun penelitian dilakukan di Iran dengan mengambil sampel 

dari 160 nasabah Bank Swasta di Iran.  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan judgement 

sampling sedangkan teknik analisis pada penelitian tersebut menggunakan SPSS- 

Regresi Linier Berganda.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah Satisfaction, Trust, Commitment dan Mental 

Image berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyaty, Service Quality  

berpengaruh signifikan terhadap Satisfaction serta Service Quality  berpengaruh 

signifikan terhadap Trust. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

tentang variabel yang akan diteliti dimana peneliti tersebut menggunakan variabel 

Service Quality, Trust, Customer Loyalty dan Satisfaction sedangkan perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari segi 

responden yang berada di Iran dan variabel yang digunakan yaitu Commitment 

dan Mental Image. 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Konsep Penelitian Nejad, et al (2014) 

Sumber : Nejad, et al (2014) 
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2.1.3 Mubbsher Munawar Khan & Mariam Fasih (2014) 

Penelitian  Khan et al (2014) ditulis dalam jurnal “Impact of Service Quality on 

Customer Satisfaction and Customer Loyalty: Evidence from Banking Sector” 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh Service Quality terhadap Customer 

Satisfaction dan Customer Loyalty. Adapun penelitian dilakukan di Pakistan 

dengan mengambil sampel dari 270 nasabah bank yang berbeda di Pakistan. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan kombinasi 

antara stratified random sampling dan convenience sampling sedangkan untuk 

teknik analisis pada penelitian tersebut menggunakan SPSS – Regresi Linier 

Berganda.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah Service Quality, Tangibles, Reliability dan 

Empathy berpengaruh signifikan terhadap Customer Satisfaction, Service Quality, 

Tangibles, Reliability dan Empathy berpengaruh signifikan terhadap Customer 

Loyalty, Customer Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty 

serta Assurance berpengaruh tidak signifikan terhadap Customer Satisfaction dan 

Customer Loyalty. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

tentang variabel yang akan diteliti dimana peneliti tersebut menggunakan variabel 

Service Quality, Tangibles, Reliability, Empathy, Customer Loyalty dan Customer 

Satisfaction sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan  penelitian yang 

akan dilakukan adalah dalam segi responden yang berada di Pakistan. 
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Gambar 2.3 

Kerangka Konsep Penelitian Khan, et al (2014) 

Sumber : Khan, et al (2014) 

 

 

2.1.4 Muahmmad Kashif, Sharifah Suzana, Wan Shukran, Mohsin Abdul 

Rehman, Syamsulang Sarifuddin (2015) 

 

Penelitian  Kashif, et al (2015) ditulis dalam jurnal “Customer Satisfaction and 

Loyalty in Malaysian Islamic Bank” bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Service Quality terhadap Customer Loyalty. Adapun penelitian tersebut dilakukan 

di Malaysia dengan mengambil sampel dari mahasiswa dan pegawai bank dimana 

jumlah keseluruhan mencapai 300 orang. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan convenience 

sampling sedangkan teknik analisis pada penelitian tersebut menggunakan SEM - 

AMOS.  

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Tangibility, Assurance, 

Personalization, Formality dan Coefficient berpengaruh signifikan terhadap 

Customer Satisfaction, Reliability berpengaruh tidak signifikan terhadap 
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Customer Satisfaction serta Customer Satisfaction berpengaruh signifikan 

terhadap Customer Loyalty. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

tentang variabel yang akan diteliti dimana peneliti tersebut menggunakan variabel 

Service Quality, Customer Loyalty dan Customer Satisfaction sedangkan 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dari 

segi responden yang berada di Malaysia dan variabel yang digunakan yaitu 

Sincerity, Personalization dan Formality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Kerangka konsep Penelitian Kashif, et al (2015) 

Sumber : Kashif, et al (2015) 

 

2.1.5 Rachmad Hidayat, Sabarudin Akhmad, Machmud (2015) 

 

Penelitian  Hidayat, et al (2015) ditulis dalam jurnal “Effects of Service Quality, 

Customer Trust and Customer Religious Commitment on Customer Satisfaction 

and Loyalty of Islamic Banks in East Java” bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Kualitas Layanan, Kepercayaan dan Komitmen Beragama Nasabah terhadap 

Kepuasan dan Loyalitas Nasabah dari berbagai Bank Syariah di Jawa Timur. 

Adapun penelitian dilakukan di Indonesia dengan mengambil sampel dari 150 

nasabah Bank Syariah di Jawa Timur. 
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Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan judgement 

sampling sedangkan untuk teknik analisis pada penelitian tersebut menggunakan 

SEM - AMOS.  

Hasil Penelitian tersebut adalah Service Quality dan Customer Trust berpengaruh 

signifikan terhadap Customer Satisfaction, Religious Commitment berpengaruh 

tidak signifikan terhadap Customer Satisfaction serta Service Quality, Customer 

Trust, Religious Commitment dan Customer Satisfaction berpengaruh signifikan 

terhadap Customer Loyalty. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

tentang variabel yang akan diteliti dimana peneliti tersebut menggunakan variabel 

Service Quality, Customer Trust, Religious Commitment, Customer Satisfaction 

dan Customer Loyalty sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah dalam segi variabel dimana penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan penambahan variabel Customer Engagment          

(kedekatan hubungan). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Kerangka konsep Penelitian Hidayat, et al (2015) 

Sumber : Hidayat, et al (2015) 
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2.1.6 Risca Fitri Ayuni, Ananda Sabil Hussein, Radityo Handrito (2015) 

 

Penelitian  Ayuni, et al  (2015) ditulis dalam jurnal “Role of Religion Motives and 

Brand Image Towards Consumer Satisfaction and Consumer Loyalty of Islamic 

Banking” bertujuan untuk mengetahui pengaruh Citra Merek dan Motif Beragama 

terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah pada Bank Islam. Adapun penelitian 

dilakukan di Indonesia dengan mengambil sampel dari 119 nasabah yang 

menyetor di Bank Syariah di Malang Jawa Timur. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan convenience 

sampling sedangkan teknik analisis pada penelitian tersebut menggunakan 

Analisis Komponen Terstruktur Generalized (GSCA).  

Hasil Penelitian tersebut adalah Shariah Principles berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Customer Satisfaction, Shariah Principles berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Customer Loyalty, Shariah Principles dan Customer Satisfaction 

berpengaruh signifikan terhadap Brand Image serta Customer Satisfaction 

berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

tentang variabel yang akan diteliti dimana peneliti tersebut menggunakan variabel 

Shariah Principles (religiusitas), Customer Satisfaction dan Customer Loyalty 

sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah dalam segi variabel dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

penambahan variabel Customer Engagment (kedekatan hubungan) dan Customer 

Trust (kepercayaan nasabah). 
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Gambar 2.6 

Kerangka konsep Penelitian Ayuni, et al (2015) 

Sumber : Ayuni, et al (2015) 

 

 

2.1.7 Rashed Al Karim (2014) 

 

Penelitian  Karim (2014) ditulis dalam jurnal “Customer Satisfaction on Service 

Quality in Private Commercial Banking Sector in Bangladesh” bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah di Bank 

Swasta di Bangladesh. Adapun penelitian dilakukan di Bangladesh dengan 

mengambil sampel dari 110 nasabah Bank Swasta yang ada di Bangladesh. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan convenience 

sampling sedangkan teknik analisis pada penelitian tersebut menggunakan SPSS – 

Regresi Linier Berganda. 

Hasil Penelitian tersebut adalah Service Quality berpengaruh signifikan terhadap 

Customer Satisfaction. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah tentang variabel yang akan diteliti dimana peneliti tersebut 

menggunakan variabel Service Quality dan Customer Satisfaction sedangkan 

perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 
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dalam segi variabel dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

penambahan variabel Customer Engagment (kedekatan hubungan) dan Customer 

Trust (kepercayaan nasabah) serta Religiusitas. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 

Kerangka konsep Penelitian Karim (2014) 

Sumber : Karim, et al (2014) 

 

 

2.1.8 Muhammad Turki Alshurideh (2017) 

 

Penelitian  Alshurideh  (2017) ditulis dalam jurnal “The Impact of Islamic Banks' 

Service Quality Perception on Jordanian Customers Loyalty” bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah di Bank 

Syariah. Adapun penelitian dilakukan di Yordania dengan mengambil sampel dari 

300 nasabah Bank Syariah yang ada di Yordania. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian tersebut menggunakan judgement 

sampling sedangkan teknik analisis pada penelitian tersebut menggunakan analisis 

Regresi Linier Berganda. 

Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa  Service Quality berpengaruh 

signifikan terhadap Customer Loyalty. Persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah tentang variabel yang akan diteliti dimana 

peneliti tersebut menggunakan variabel Service Quality dan Customer Loyalty 
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sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah dalam segi variabel dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

penambahan variabel Customer Engagment (kedekatan hubungan), Customer 

Trust (kepercayaan nasabah), Customer Satisfaction serta Religiusitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 

Kerangka konsep Penelitian Alshurideh (2017) 

Sumber : Alshurideh (2017) 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini 

Peneliti 
Fung So,         

et al (2014) 

Nejad,         

et al (2014) 

Khan,           

et al (2014) 

Kashif,        

et al (2015) 

Hidayat,        

et al (2015) 

Ayuni,          

et al (2015) 

Karim,          

et al (2014) 

Alshurideh 

(2017) 

Dymas Bagoes 

Sapoetra 

(2017) 

Judul 

The Role of 

Customer 

Engagement 

in Building 

Consumer 

Loyalty to 

Tourism 

Brands 

Service 

Quality, 

Relationship 

Quality and 

Customer 

Loyalty 

(Case Study: 

Banking 

Industry in 

Iran) 

Impact of 

Service 

Quality on 

Customer 

Satisfaction 

and 

Customer 

Loyalty: 

Evidence 

from 

Banking 

Sector 

Customer 

Satisfaction 

and Loyalty 

in Malaysian 

Islamic Bank 

Effects of 

Service 

Quality, 

Customer 

Trust and 

Customer 

Religious 

Commitment 

on Customer 

Satisfaction 

and Loyalty 

of Islamic 

Banks in 

East Java 

Role of 

Religion 

Motives and 

Brand Image 

towards 

Consumer 

Satisfaction 

and 

Consumer 

Loyalty of 

Islamic 

Banking 

Customer 

Satisfaction 

on Service 

Quality in 

Private 

Commercial 

Banking 

Sector in 

Bangladesh 

The Impact 

of Islamic 

Banks' 

Service 

Quality 

Perception 

on 

Jordanian 

Customers 

Loyalty 

The impact of 

Service 

Quality, 

Religiusitas, 

Relationships 

and Customer 

Trust on 

Customer 

Satisfaction 

and Customer 

Loyalty in 

Bank Jatim 

Syariah 

Variabel 

Bebas 

Service 

Brand 

Evaluation, 

Customer 

Engagement 

Service 

Quality, 

Satisfaction, 

Trust, 

Commitment

, Mental 

Image 

Tangibles, 

Reliability, 

Assurance, 

Empathy 

Reliability, 

Tangibles, 

Assurance, 

Sincerity, 

Personaliza 

tion, 

Formality 

Service 

Quality 

Industry, 

Customer 

Trust, 

Religious 

Commitment 

Shariah 

Principles 

Adherence, 

Customer 

Satisfaction, 

Brand Image 

Reliability, 

Responsive 

ness, 

Empathy, 

Assurance 

Reliability, 

Responsive 

ness, 

Tangible, 

Empathy, 

Assurance 

Service 

Quality, 

Religiusitas, 

Relationship, 

Customer 

Trust 
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Variabel 

Terikat 

Brand 

Loyalty 
Loyalty 

Customer 

Loyalty 

Customer 

Loyalty 

 

Customer 

Loyalty 

 

Customer 

Loyalty 

Customer 

Satisfaction 

Customer 

Loyalty 

Customer 

Loyalty 

Variabel 

Perantara 
Brand Trust - 

Customer 

Satisfaction 

Customer 

Satisfaction 

Customer 

Satisfaction 
- 

Service 

Quality 
- 

Customer 

Satisfaction 

Lokasi Australia Iran Pakistan Malaysia Indonesia Indonesia Bangladesh Yordania Indonesia 

Objek 

Penelitian 

 

Individu 

yang telah 

melakukan 

perjalanan di 

dalam negeri 

atau 

internasional 

kurun waktu  

12 bulan 

terakhir 

 

Nasabah 

Bank Swasta 

Pelanggan 

Bank 

Konvensionl 

dan Syariah 

Mahasiswa 

dan pegawai 

Bank Islam 

di Malaysia 

Nasabah 

Bank 

Syariah di 

Jawa Timur 

Indonsia 

Nasabah 

yang 

menyetor 

uang di 

Bank 

Syariah di 

Malang, 

Indonesia 

Nasabah 

Bank Swasta 

di 

Bangladesh 

Nasabah 

Bank 

Syariah di 

Yordania 

Nasabah Bank 

Jatim Syariah 

di Surabaya 

Jawa Timur 

Teknik 

Sampling 

 

Judgement 

Sampling 

Judgement 

Sampling 

Convenience 

Sampling 

Convenience 

Sampling 

Judgement 

Sampling 

Convenience 

Sampling 

Convenience 

Sampling 

Judgement 

Sampling 

Judgement 

Sampling 
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Responden 
496 

Responden 

160 

Responden 

270 

Responden 

300 

Responden 

150 

Responden 

119 

Responden 

110 

Responden 

300 

Responden 

200  

Responden 

Teknik 

Analisis 

SEM-AMOS 

19.0 

SPSS – 

Regresi 

Linier 

Berganda 

SPSS – 

Regresi 

Linier 

Berganda 

SEM - 

AMOS 

SEM - 

AMOS 

Analisis 

Komponen 

Terstruktur 

Generalized 

(GSCA) 

SPSS – 

Regresi 

Linier 

Berganda 

SPSS – 

Regresi 

Linier 

Berganda 

SEM - AMOS 

Hasil 

Penelitian 

Customer 

Engagment  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Service 

Brand 

Evaluation. 

 

Service 

Brand 

Evaluation 

dan 

Customer 

Engagment 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Brand Trust. 

 

 

 

 

 

Satisfaction, 

Trust, 

Commitment 

dan Mental 

Image  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Loyaty. 

Service 

Quality  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Satisfaction. 

 

 

Service 

Quality, 

Tangibles, 

Reliability 

dan Empathy 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Satisfaction. 

Service 

Quality, 

Tangibles, 

Reliability 

dan Empathy 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Tangibility, 

Assurance, 

Personaliza 

tion, 

Formality 

dan 

Coefficient 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Satisfaction. 

Reliability 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Satisfaction. 

Service 

Quality dan 

Customer 

Trust 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Satisfaction. 

Religious 

Commitment 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Satisfaction. 

 

Shariah 

Principles 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Satisfaction. 

Shariah 

Principles 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Loyalty 

 

 

Service 

Quality 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Satisfaction. 

Service 

Quality 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Loyalty. 

Kualitas 

Layanan dan 

Kepercayaan 

Nasabah 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

Kepuasan 

Nasabah. 

Kedekatan 

Hubungan dan 

Kepuasan 

Nasabah 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

Loyalitas 
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Service 

Brand 

Evaluation 

dan 

Customer 

Engagment 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Brand 

Loyalty. 

 

Brand Trust 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Brand 

Loyalty. 

Service 

Quality  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Trust. 

Loyalty. 

Customer 

Satisfaction 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Loyalty. 

Assurance 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Satisfaction 

dan 

Customer 

Loyalty. 

 

Customer 

Satisfaction 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Loyalty. 

 

Service 

Quality, 

Customer 

Trust, 

Religious 

Commitment 

dan 

Customer 

Satisfaction 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Loyalty. 

Shariah 

Principles 

dan 

Customer 

Satisfaction 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Brand Image 

Customer 

Satisfaction 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Customer 

Loyalty 

Nasabah. 

Religiusitas 

dan Kualitas 

Layanan 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

terhadap 

Loyalitas 

Nasabah. 

 

 

 

Sumber : Fung So et al (2014), Nejad et al (2014), Khan et al (2014), Kashif et al (2015), Hidayat et al (2015), Ayuni et al (2015), 

Karim et al (2014) dan Alshurideh (2017) 
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2.2 Landasan Teori 

 Dalam sub bab ini akan dijelaskan landasan teori yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini. 

 

2.2.1 Kualitas Layanan 

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang diberikan oleh 

satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan tujuan 

untuk dapat memberikan kepuasan kepada pihak kedua yang bersangkutan atas 

barang dan jasa yang diberikan. Pelayanan memiliki pengertian yaitu terdapatnya 

dua unsur atau kelompok orang dimana masing - masing saling membutuhkan dan 

memiliki keterkaitan. Oleh karena itu peranan dan fungsi yang melekat pada 

masing - masing unsur tersebut berbeda. 

Menurut Pujawan (dalam Moha 2016:576) kualitas pelayanan (service quality) 

sebagai hasil persepsi dan perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja 

aktual pelayanan yang terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa, 

yaitu expected service (pengalaman yang diharapkan) dan perceived service 

(pelayanan yang diterima). 

Menurut Irawan (dalam Koestanto 2014:4) kualitas pelayanan adalah suatu 

permulaan dari kepuasan pelanggan dan juga hasil dari kepuasan pelanggan, baik 

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan ini mempengaruhi intensitas 

kunjungan yang lebih kuat sehingga peningkatan kualitas pelayanan harus 

berorientasi pada pelanggan. 



26 
 

 
 

Menurut Tjiptono (2009:269) terdapat lima dimensi utama kualitas jasa yaitu 

sebagai berikut. 

1) Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. 

2) Responsiveness (daya tanggap) yaitu keinginan para karyawan untuk 

membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 

3) Assurance (jaminan)  yaitu jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan dan sifat dapat dipercaya dimiliki para karyawan, bebas dari 

bahaya, resiko atau keraguraguan. 

4) Empathy (perhatian) yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan pemahaman atas kebutuhan 

individual para konsumen. 

5) Tangibles (bukti fisik)  yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai dan sarana komunikasi. 

Menurut Kotler  (2007:23) pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Dengan demikian, 

layanan pelanggan dapat dipakai oleh perusahaan jasa untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan. Akan tetapi perusahaan juga tidak boleh mengesampingkan 

pelanggan yang tidak puas, karena itulah perusahaan harus dapat mengetahui dan 

memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggannya.  
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2.2.2 Religiusitas 

Religiusitas merupakan sikap seseorang terhadap agama secara umum, bukan 

hanya terhadap salah satu aspeknya saja dari agama, lebih khusus lagi religiusitas 

adalah intesitas cara seseorang untuk menjadi seorang yang beragama. 

Menurut Hodge et al (dalam Ghufron 2016:358) spiritualitas menjadi lebih luas 

konsepnya yang mewakili keyakinan transenden dan nilai - nilai yang mungkin 

atau mungkin tidak terkait dengan organisasi keagamaan. Religiusitas di sisi lain 

mengacu pada ritual dan kepercayaan yang mungkin ditunjukkan dalam konteks 

lembaga keagamaan. Spiritualitas dapat dinyatakan dalam konteks agama tetapi 

religiusitas seseorang tidak selalu karena spiritualitas. 

Sedangkan menurut Rahman (dalam Umasugi 2013) perilaku religiusitas adalah 

perilaku yang berdasarkan keyakinan suara hati dan keterikatan kepada Tuhan, 

diwujudkan dalam bentuk kuantitas dan kualitas peribadatan serta norma yang 

mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, hubungan dengan 

lingkungan yang terinternalisasi dalam manusia. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa religiusitas merupakan 

keyakinan suara hati dan keterikatan kepada Tuhan yang diwujudkan dalam 

berbagai sisi kehidupan dalam bentuk kuantitas dan kualitas peribadatan serta 

norma yang mengatur hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama 

manusia, hubungan dengan lingkungan yang terinternalisasikan dalam manusia. 
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2.2.3 Kedekatan Hubungan 

Menurut Hansen (dalam Hariyanto 2014:233) kedekatan hubungan antara 

pegawai dengan nasabah dapat dilakukan dengan membangun keramahan, 

kredibilitas, citra karyawan dan kepuasan yang dirasakan selama berhubungan 

dengan pegawai. Keramahan merupakan hal penting dalam upaya membangun 

kedekatan dengan nasabah bank dan merupakan salah satu bentuk personalisasi 

yang akan membuat nasabah merasa akrab, senang dan bersahabat. Selain 

keramahan, kredibilitas karyawan juga merupakan faktor penting untuk 

membangun kedekatan dengan nasabah.  

Menurut Hansen (dalam Suryani 2013:84) kemungkinan yang menyebabkan 

nasabah berpotensi untuk lebih mengungkapkan informasi adalah jenis kedekatan. 

Seperti halnya seseorang yang akan berbagi informasi dengan mitra bisnisnya 

tetapi tidak dengan menjual. Kedekatan karyawan dengan nasabah tercermin dari 

keterbukaan nasabah. Jika nasabah merasa dekat dengan bank maka mereka akan 

banyak bertanya tentang produk-produk yang ditawarkan dan jasa – jasa yang 

diinginkan. Kondisi ini akan memudahkan bagi bank dalam menawarkan berbagai 

macam produk dan jasanya. Dengan demikian, hal ini akan menjadi peluang 

untuk menawarkan produk. Kedekatan karyawan dengan nasabah dapat dijadikan 

keunggulan bersaing dengan bank - bank lain. Bank - bank yang berhasil 

membangun loyalitas dengan nasabah biasanya terjadi karena kemampuan bank 

dalam menjalin kedekatan dengan nasabah.  
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Menurut Barnes (dalam Suryani 2013:84) dampak ketika pelanggan menjadi lebih 

dekat pada suatu perusahaan maupun karyawannya, terdapat efek positif pada 

interaksi pelanggan dengan perusahaan tersebut. 

Menurut Barnes (dalam Achsan 2014:6) dimensi – dimensi hubungan adalah 

sebagai berikut. 

1) Kepercayaan adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya. Kepercayaan 

akan terjadi jika satu pihak memiliki kepercayaan terhadap reliabilitas dan 

integritas mitra hubungannya. 

2) Kedekatan. Hubungan yang dekat ditandai dengan perasaan yang tulus 

terhadap pihak lain. Pelanggan berhubungan dengan sebuah perusahaan 

karena mereka menyukai perusahaan tersebut, menyukai produk yang 

ditawarkan atau orang - orang yang bekerja disana sehingga merasakan 

kedekatan tertentu terhadap mereka atau memiliki nilai dan tujuan yang 

sama. 

3) Hubungan timbal balik. Hubungan yang penting bagi kedua belah pihak 

dan ingin diteruskan oleh keduanya haruslah memberikan keuntungan 

timbal balik bagi kedua belah pihak. Dengan mendekatkan diri pada 

pelanggan diharapkan perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan 

keinginan pelanggan karena semakin baik perusahaan mengenal 

pelanggan, maka akan semakin baik pula perusahaan memasarkan 

produknya. Demikian juga dengan pelanggan, mereka akan merasa 

diperhatikan dan pada akhirnya menciptakan kesetiaan pelanggan terhadap 

perusahaan untuk waktu yang lama.  
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2.2.4 Kepercayaan Nasabah 

Menurut Sunarto (dalam Fian 2016:4) kepercayaan konsumen (consumen beliefs) 

adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan 

yang dibuat konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Objek (objects) 

dapat berupa produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu dimana seseorang 

memiliki kepercayaan dan sikap. Atribut (attributes) adalah karakteristik atau fitur 

yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek, sedangkan manfaat 

(benefits) adalah hasil positif yang diberikan atribut kepada konsumen. Para 

manajer harus menyadari bahwa kepercayaan terhadap objek, atribut dan manfaat 

menunjukkan persepsi konsumen dan karena itu umumya kepercayaan seorang 

konsumen berbeda dengan konsumen lainnya. 

Menurut Jasfar (dalam Fian 2016:5) indikator kepercayaan terdiri dari                           

3 komponen yaitu.  

1) Persepsi Integritas (Integrity) yang merupakan persepsi konsumen bahwa 

perusahaan mengikuti prinsip - prinsip yang dapat diterima seperti 

menepati janji, berperilaku sesuai etika dan jujur.  

2) Persepsi Kebaikan (Benevolence) yang didasarkan pada besarnya 

kepercayaan kemitraan yang memiliki tujuan dan motivasi yang menjadi 

kelebihan untuk organisasi lain pada saat kondisi yang baru muncul yaitu 

kondisi dimana komitmen tidak terbentuk.  

3) Persepsi Kompetensi (Competence) yaitu kompetensi merupakan 

kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 

konsumen dan memenuhi segala keperluannya. Kemampuan mengacu 
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pada keahlian dan karakteristik yang memungkinkan suatu kelompok 

mempunyai pengaruh yang dominan. 

Perilaku konsumen dalam memilih suatu produk dan jasa dapat dipengaruhi oleh 

faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan berhubungan dengan informasi yang 

konsumen terima tentang produk atau jasa tertentu yang menjadi pilihannya. 

Meningkatnya kepercayaan terhadap suatu bank akan dapat meningkatkan niat 

konsumen untuk menggunakan bank tersebut karena pada dasarnya kepercayaan 

konsumen ditimbulkan oleh adanya kepuasan terhadap pelayanan yang mereka 

terima. 

Kepercayaan timbul dari suatu proses yang lama sampai kedua belah pihak saling 

mempercayai. Apabila kepercayaan sudah terjalin diantara pelanggan dan 

perusahaan, maka usaha untuk membinanya akan lebih mudah. Hubungan 

perusahaan dan pelanggan tercermin dari tingkat kepercayaan para pelanggan. 

Apabila tingkat kepercayaan pelanggan tinggi, maka hubungan perusahaan 

dengan pelanggan akan menjadi kuat. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

perusahaan dalam membina hubungan dengan pelanggan yaitu segala jenis 

produk yang dihasilkan perusahaan harus memiliki kualitas atau kesempurnaan 

seperti yang seharusnya atau sebagaimana dijanjikan sehingga pelanggan tidak 

merasa tertipu yang mana hal ini dapat mengakibatkan pelanggan berpindah ke 

produk pesaing. 

Kepercayaan nasabah terhadap bank merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi loyalitas nasabah karena pada dunia perbankan kepercayaan 

adalah faktor yang sangat penting.  
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2.2.5 Kepuasan Nasabah 

Menurut  Kotler (2014:150) kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang pelanggan yang muncul setelah membandingkan kinerja (atau 

hasil) yang diharapkan. Sedangkan menurut Nitisemito (dalam Repi 2011:66) 

kepuasan konsumen adalah hasil yang dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan 

yang memenuhi harapan mereka. Pelanggan merasa puas bila harapan mereka 

dipenuhi dan senang/bahagia bila harapan mereka dilebihi. Pelanggan yang puas 

akan setia lebih lama, membeli lebih banyak barang, kurang sensitif pada harga 

dan memberikan komentar baik tentang perusahaan. 

Menurut Lupyoadi (dalam Achsan 2014:7) dalam menentukan kepuasan 

konsumen ada lima faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan, antara lain.  

1) Kualitas produk, yaitu pelanggan akan merasa puas bila hasil 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2) Kualitas pelayanan atau jasa, yaitu pelanggan akan merasa puas bila 

mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang 

diharapkan. 

3) Emosi, yaitu pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk 

dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang 

lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk 

tetapi  sosial atau self esteem yang membuat pelanggan merasa puas 

terhadap merek tertentu. 
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4) Harga, yaitu produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih 

tinggi kepada pelanggan. 

5) Biaya, yaitu pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan 

atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau 

jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. 

Hasan (2010: 85-86) menyatakan bahwa dalam praktik bisnis harapan seseorang 

selalu berkaitan dengan lima hal berikut ini. 

1) Ketidaksesuaian antara harapan aktual dengan ideal yang diterima akan 

menjadi pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan dan ini akan hilang 

ketika nasabah memperoleh produk lain yang memenuhi identitas diri 

mereka. 

2) Nasabah akan cenderung akan menggunakan jasa yang dipersepsikan 

memiliki kesesuaian citra produk dengan persepsi dan harapan yang 

dinginkan. 

3) Perilaku nasabah dipengaruhi oleh jenis usaha/aktivitas mereka dan 

konsistensi harapan terhadap citra dan kualitas kinerja produk dan layanan 

yang dipersepsikan. 

4) Pelayanan yang baik menghasilkan kepuasan, menciptakan hubungan yang 

harmonis dan silaturahmi yang lancar. 

5) Produk yang dirasakan cocok dan pelayanan yang diterima 

menyenangkan, nasabah akan mengendalikan faktor eksternal yang 

merusak citra perusahaan (bank) yang digunakan (ikut membela) 
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2.2.6 Loyalitas Nasabah 

Secara harfiah loyal berarti setia atau loyalitas dapat diartikan sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini diambil tanpa adanya paksaan tetapi timbul dari 

kesadaran sendiri pada masa lalu. Usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kepuasan konsumen lebih cenderung mempengaruhi sikap konsumen. Sedangkan 

konsep loyalitas konsumen lebih menerangkan kepada perilaku pembelinya. 

Komitmen yang menyertai pembelian berulang tersebut adalah keadaan dimana 

konsumen tidak mau berpindah walaupun produk maupun jasa tersebut sedang 

langka dipasaran dan konsumen dengan sukarela merekomendasikan produk 

maupun jasa tersebut kepada rekan, keluarga atau konsumen yang lain. 

Menurut Griffin (dalam Arzena 2013:3) loyalitas menunjukkan kondisi dari durasi 

waktu tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan pembelian terjadi tidak kurang 

dari dua kali. Dari kutipan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa loyalitas 

adalah suatu sikap konsumen secara jujur merasakan kepuasannya dari hasil 

pembelian produk atau jasa yang diberikan oleh produsen atau penjual sehingga 

konsumen tersebut akan berulang - ulang untuk membeli produk yang dibutuhkan 

sehingga akan tercipta hubungan jangka panjang. 

Menurut Wiliam W. Zikmund (dalam Arzena 2013:3) aspek yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan, sebagai berikut. 

1) Satisfaction (kepuasan) 

Perbandingan antara harapan sebelum melakukan pembelian dengan 

kinerja yang dirasakan. 
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2) Emotional Bonding (ikatan emosi) 

Konsumen merasakan ikatan yang kuat dengan konsumen lain yang 

menggunakan produk atau jasa yang sama. 

3) Trust (kepercayaan) 

Kemauan seseorang untuk mempercayai perusahaan untuk menjalankan 

sebuah fungsi. 

4) Choice Reduction and Habit (kemudahan) 

Pembelian produk secara teratur sebagai akumulasi pengalaman setiap saat 

atau pengulangan. 

5) History with Company (pengalaman terhadap perusahaan) 

Pengalaman seseorang terhadap perusahaan dapat membentuk perilaku. 

Layanan yang baik dari perusahaan akan mengakibatkan terjadinya 

pengulangan perilaku pada perusahaan tersebut. 

Menurut Griffin (dalam Arzena 2013:4) karakteristik dari konsumen yang loyal 

antara lain. 

1) Melakukan pembelian berulang secara teratur (repeat purchase) 

2) Membeli antar lini produk dan jasa (purchase across product lines) 

3) Mereferensikan kepada orang lain (referrals) 

4) Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan 
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2.2.7 Hubungan Antar Variabel 

Adapun hubungan antar variabel yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

 

2.2.7.1 Hubungan antara Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah 

Penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara Kualitas Layanan 

terhadap Kepuasan Nasabah adalah penelitian yang dilakukan oleh                   

Khan et al (2014) menunjukkan Service Quality, Tangibles, Reliability dan 

Empathy berpengaruh signifikan terhadap Customer Satisfaction.  

Hal yang sama juga diperoleh dari penelitian Hidayat et al (2015) yang 

menunjukkan bahwa Service Quality dan Customer Trust berpengaruh signifikan 

terhadap Customer Satisfaction serta penelitian yang dilakukan oleh                        

Karim et al (2016) yang menunjukkan bahwa Service Quality berpengaruh 

signifikan terhadap Customer Satisfaction. 

 

2.2.7.2 Hubungan antara Kepercayaan Nasabah terhadap Kepuasan 

Nasabah 

 

Penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara Kepercayaan Nasabah  

terhadap Kepuasan Nasabah adalah penelitian yang dilakukan oleh                 

Hidayat et al (2015) yang menunjukkan bahwa Service Quality dan Customer 

Trust berpengaruh signifikan terhadap Customer Satisfaction. 
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2.2.7.3 Hubungan antara Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah 

Penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara Kualitas Layanan  

terhadap Loyalitas Nasabah adalah penelitian yang dilakukan oleh                           

Khan et al (2014) menunjukkan bahwa Service Quality, Tangibles, Reliability dan 

Empathy berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

Hal yang sama juga diperoleh dari penelitian Hidayat et al (2015) menunjukkan 

bahwa Service Quality, Customer Trust, Religious Commitment dan Customer 

Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty serta penelitian 

yang dilakukan oleh Alshurideh (2017) menunjukkan bahwa Service Quality 

berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

 

2.2.7.4 Hubungan antara Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah 

Penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara Kepuasan Nasabah  

terhadap Loyalitas Nasabah adalah penelitian yang dilakukan oleh                            

Nejad et al (2014) menunjukkan bahwa Satisfaction, Trust, Commitment dan 

Mental Image  berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyaty. 

Hal yang sama juga diperoleh dari penelitian  Kashif et al (2015) menunjukkan 

bahwa Customer Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty  

serta penelitian yang dilakukan oleh Ayuni et al (2015) menunjukkan bahwa 

Customer Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 
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2.2.7.5 Hubungan antara Kedekatan Hubungan terhadap Loyalitas Nasabah 

Penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara Kedekatan Hubungan  

terhadap Loyalitas Nasabah adalah penelitian yang dilakukan oleh                         

Fung So et al (2014) menunjukkan bahwa Service Brand Evaluation dan 

Customer Engagment berpengaruh signifikan terhadap Brand Loyalty. 

 

2.2.7.6 Hubungan antara Religiusitas terhadap Loyalitas Nasabah 

Penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antara Religiusitas  terhadap 

Loyalitas Nasabah adalah penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al (2014) 

menunjukkan bahwa Service Quality, Customer Trust, Religious Commitment dan 

Customer Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Customer Loyalty. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir penelitian ini dijabarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.9 

Kerangka Konsep Penelitian 

Sumber : Model diadopsi dari penelitian Fung So et al (2014), Nejad et al (2014), 

Khan et al (2014), Kashif et al (2015), Hidayat et al (2015), Ayuni et al (2015), 

Karim et al (2014) dan Alshurideh (2017) 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H1 Kualitas Layanan berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kepuasan Nasabah Bank Jatim Syariah di Surabaya. 

H2   Kepercayaan Nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kepuasan Nasabah Bank Jatim Syariah di Surabaya. 

H3   Kualitas Layanan berpengaruh signifikan positif terhadap      

Loyalitas Nasabah Bank Jatim Syariah di Surabaya. 

H4   Kepuasan Nasabah berpengaruh signifikan positif terhadap 

Loyalitas Nasabah Bank Jatim Syariah di Surabaya. 

H5   Kedekatan Hubungan berpengaruh signifikan positif terhadap 

Loyalitas Nasabah Bank Jatim Syariah di Surabaya. 

H6   Religiusitas berpengaruh signifikan positif terhadap             

Loyalitas Nasabah Bank Jatim Syariah di Surabaya. 

 

 

 

 

 


