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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan

referensi yang diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Md. Abdul Jalil dan Muhammad Khalilur Rahman, (2014)

Penulis mempelajari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berjudul “The

impact of Islamic branding on consumer preference towards Islamic banking

services: An empirical investigation in Malaysia” yang ditulis oleh Md. Abdul

Jalil dan Muhammad Khalilur Rahman (2014). Topik dalam penilitian ini adalah

terkait dengan merek Islam, layanan bank syariah, preferensi nasabah dan

organisasi etik yang diteliti di Malaysia.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat untuk

mengumpulkan data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam

penelitian. Permasalahan tersebut adalah apakah ada hubungan positif signifikan

antara merek Islam, persepsi pelayanan, kenyamanan layanan, dan organisasi etik

terhadap preferensi nasabah pelayanan bank Islam. Studi ini menggunakan

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) dan Barkett’s Test, pengujian hipotesis, dan analisis

reabilitas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kenyamanan layanan, persepsi

pelayanan dan organisasi etik memiliki dampak positif signifikan terhadap

preferensi nasabah perbankan syariah, sedangkan merek Islam memiliki dampak

negatif signifikan terhadap preferensi nasabah perbankan syariah. Hal ini
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dikarenakan nasabah lebih memilih pelayanan bank syariah bukan karena merek

Islam yang dimilikinya namun tentang persepsi, organisasi etik dan kenyamanan.

Sumber : Md. Abdul Jalil dan Muhammad Khalilur Rahman, (2014:219)

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN MD. ABDUL JALIL DAN MUHAMMAD

KHALILUR RAHMAN

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan

dilakukan adalah sama-sama menggunakan nasabah sebagai responden dengan

menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan menggunakan lima

skala Likert sebagai pengukuran. Selain itu, jurnal ini dan penelitian yang akan

dilakukan sama-sama menggunakan variable preferensi nasabah sebagai variabel

dependen. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

adalah nasabah yang menjadi responden di penelitian terdahulu menggunakan

nasabah bank syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan

nasabah bank konvensional. Teknik sampling yang digunakan oleh penelitian

terdahulu adalah random sampling basis, sedangkan penelitian yang akan
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dilakukan adalah judgement sampling basis.Pemilihan lokasi pada penelitian

sebelumnya adalah Malaysia, sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan

adalah di Surabaya – Indonesia. Jumlah responden penelitian yang akan dilakukan

adalah 100 orang, sedangkan penelitian sebelumnya adalah 373 orang.

2.1.2 Barathy Doraisamy, Arunagiri Shanmugam, dan Ravindran Raman
(2011)

Setelah penelitian pertama yang menyangkut empat variabel bebas, penulis

menggunakan penelitian yang kedua sebagai landasan berpikirnya, yaitu

penelitian oleh Barathy Doraisamy, Arunagiri Shanmugan, dan Ravindran Raman

(2011) dengan judul “A study on consumers’ preference of Islamic banking

products and services in Sungai Petani”. Penelitian kedua ini menggunakan topik

terkait tentang awearness, profitability, dan quality service.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden

untuk mendapatkan data mentah. Kemudian data mentah ini dianalisis

menggunakan Reliability, correlations, dan linear regression. Masalah yang

diangkat dalam penelitian ini terkait dengan variabel tersebut, yaitu bagaimanakah

tingkat preferensi konsumen terhadap produk dan jasa perbankan Islam

berdasarkan aspek kesadaran, profitabilitas dan kualitas pelayanan. Hasil analisis

menunjukan bahwa tiga variabel independen berinteraksi satu sama lain. Dari tiga

variabel independen, dua variabel yaitu profitabilitas dan kualitas layanan

memiliki tingkat lebih tinggi dari pengaruh terhadap preferensi nasabah dalam

memilih produk dan pelayanan bank syariah.
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Sumber : Barathy Doraisamy, Arunagiri Shanmugam, dan Ravindran Raman
(2011:294)

Gambar 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN BARATHY DORAISAMY, ARUNAGIRI

SHANMUGAN, DAN RAVINDRAN RAMAN

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

adalah menggunakan skala pengukuran Five Likert Point Scale, kuesioner sebagai

instrumen penelitian dan memiliki variabel preferensi sebagai variabel dependen.

Perbedaan anatar penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan

adalah lokasi penelitian, jumlah responden, teknik sampling dan objek penelitian.

Lokasi penelitian sebelumnya adalah Malaysia, sedangkan lokasi penelitian yang

akan dilakukan adalah di Surabaya – Indonesia. Jumlah responden penelitian

terdahulu ada 187 orang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ada 100

orang. Teknik sampling yang diguankan oleh penelitian terdahulu adalah

Avaliable sampling yaitu menggunakan sampel yang sudah tersedia, sedangkan

penelitian yang akan dilakuakn menggunakan teknik sampling judgement

sampling basis. Objek penelitian terdahulu adalah nasabah bank syarian dan

konvensional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek

penelitian dari bank konvensional.
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2.1.3 Syed Akif Hasan, Muhammad Imtiaz Subhani, dan Ms. Amber
Osman (2012)

Penelitian ketiga yang digunakan penulis adalah Jurnal yang berjudul Consumer

criteria for the selection of an Islamic bank: evidence from Pakistan. Topik

penelitian ini menyangkut pilihan nasabah terkait bank syariah berdasarkan

kenyamanan, kualitas layanan, ketersediaan ATM, motif keagamaan, privasi dan

kerahasiaan, reputasi bank dan citra, keragaman pilihan keuangan, profit yang

tinggi dan layanan yang murah, rekomendasi dari teman atau keluarga, dan

keramahan serta perilaku responsif dari karyawan bank.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner dari 300 konsumen

pada basis acak dari 9 bank-bank di Karachi. Pengolahan datanya menggunakan

one sample T-test. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk

mengamati kriteria konsumen untuk memilih bank syariah dengan sepuluh faktor,

yaitu seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.3.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa laba yang tinggi dan biaya

pelayanan yang rendah adalah dua faktor yang paling penting dalam pemilihan

bank syariah oleh konsumen. Kemudian diikuti oleh faktor keagamaan dan

kualitas pelayanan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

menggunakan instrumen penelitian kuesioner, pengukuran skala Likert, dan objek

penelitiannya adalah nasabah bank. Perbedaan penelitian ini dengan penelitain

yang akan dilakukan adalah jumlah responden penelitian ini sebanyak 300,

sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah 100 orang. Penelitian ini

menggunakan teknik Random sampling basis, sedangkan penelitian yang akan
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dilakukan adalah judgement sampling basis. Lokasi penelitian ini dilakukan di

Pakistan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah di Surabaya –

Indonesia.

Sumber : Syed Akif Hasan, Muhammad Imtiaz Subhani, dan Ms. Amber Osman
(2012:6)

Gambar 2.3
KERANGKA PEMIKIRAN SYED AKIF HASAN, MUHAMMAD IMTIAZ

SUBHANI, DAN MS. AMBER OSMAN
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Tabel 2.1
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN

SEKARANG

Keterangan Muhammad
Khalilur Dan
Abdul Jalil

(2014)

Barathy
Doraisamy.
Arunagiri

Shanmugam,
Dan

Ravindram
Raman
(2011)

Syed Akif
Hasan,

Muhammad
Imtiaz Subhani,
dan Ms. Amber
Osman (2012)

Pratini Ode
(2016)

Variabel
Dependen

Preference
Islamic Banking
Services

Preferences
of Islamic
Banking

Products and
Services

Islamic Bank
Selection

Preferensi
Nasabah

Variabel
Independen

Islamic
Branding,
Perceptions Of
Service,
Convenience Of
Services, Ethical
Organization

Awearness,
Profitability,
Quality
Service

Convenience,
Quality Of
Service,
Availability Of
ATM, Religious
Motives, Privacy
&Confidentiality,
Bank Reputation
& Image, Variety
Of Financing
Options, High
Profit & Low
Service Charges,
Recomendations
From
Friends/Family,
Friendly &
Responsive
Attitude Of
Banking Staff

Persepsi
layanan,
kenyamanan
layanan,
kualitas
layanan, dan
Islamic
branding.

Teknis
Analisis

Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) dan
Barkett’s Test

Correlations,
dan linear
regression

One Sample T-
test

Regresi
berganda

Instrumen
Penelitian

kuesioner kuesioner kuesioner kuesioner

Teknik
Sampling

Random Sampling
Basis

Available
Sampling

Random
Sampling Basis

Judgement
Sampling
Basis

Jumlah
Responden

373 187 300 85

Pengukuran A five-point Likert
scale

A five-point
Likert scale

A five-point
Likert scale

A five-point
Likert scale
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Objek
Penelitian

Nasabah Nasabah Nasabah Nasabah bank
BRI syariah

Lokasi Malaysia Malaysia Pakistan Surabaya-
Indonesia

Hasil Nasabah tidak
terpengaruh
dengan Islamic
Branding dalam
keputusan
preferensi. Faktor
yang
mempengaruhinya
adalah persepsi,
kenyamanan dan
organisasi etik.

Variabel
profitabilitas
dan kualitas
layanan
memiliki
tingkat lebih
tinggi dalam
pengaruh
terhadap
preferensi
nasabah
memilih
produk dan
pelayanan
bank syariah.

Laba yang tinggi
dan biaya
pelayanan yang
rendah adalah
dua faktor yang
paling penting
dalam pemilihan
bank syariah
oleh konsumen
Kemudian
diikuti oleh
faktor
keagamaan dan
kualitas
pelayanan.

Nasabah tidak
terpengaruh
dengan
kenyamanan
layanan dan
Islamic Branding
dalam keputusan
preferensi. Faktor
yang
mempengaruhinya
adalah persepsi
layanan dan
kualitas layanan.

Sumber: Muhammad Khalilur Dan Abdul Jalil (2014), Barathy Doraisamy.
Arunagiri Shanmugam, Dan Ravindram Raman (2011), Syed Akif
Hasan, Muhammad Imtiaz Subhani, dan Ms. Amber Osman (2012)

2.2 Landasan Teori

Landasan teori ini akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan diteliti dan yang akan digunakan sebagai landasan

analisis data dan penyusunan hipotesis.

2.2.1 Persepsi Layanan

Rizqi dan Basuki menjelaskan secara etimologi, persepsi berasal dari bahasa latin

(perceptio) yang berarti menerima, sedangkan dalam pengertian secara

terminologi adalah upaya memasukan hal-hal ke dalam kesadaran seseorang

sehingga dapat meramalkan atau mengidentifikasi berbagai objek-objek di dunia

luar (Rizqi dan Basuki, 2014:3). Menurut Robbins dan Judge (2013:175), persepsi

adalah sebuah proses dimana seorang individu mengelola dan

menginterprestasikan kesan-kesan sensoris untuk memberikan arti dalam
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lingkungannya, sedangkan Hellriegel dan Slocum, Jr (2011) dalam Rizqi dan

Basuki (2014:3) mengartikan persepsi sabagai proses dimana seorang individu

memilih, mengelola, menginterprestasikan, dan menanggapi informasi. Disisi lain,

persepsi diartikan sebagai suatu proses yang timbul akibat adanya sensai yaitu

suatu aktivitas merasakan atau penyebab dari keadaan emosi yang

menggembirakan (McLaughin, 2001 dalam Mieke Suharini 2008:168). Mieke

Suharini (2008:168) juga mengartikan bahwa persepsi adalah proses bagaimana

stimulti-stimulti yang diperoleh dapat diseleksi, diorganisasikan, dan

diinterprestasikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Hellriegel dan

Slocum, Jr dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Faktor eksternal yang terdiri dari ukuran, intensitas, perbedaan,

gerakan, pengulangan, dan sesuatu yang baru serta kebiasaan

2. Faktor internal yang terdiri dari kepribadian, pembelajaran, dan

motivasi.

Robbins dan Judge membagi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Faktor dari dalam diri pembuat persepsi (internal) yang terdiri dari

sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan.

2. Faktor dari target dipersepsikan (eksternal) yang terdii dari sesuatu

yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan

kemiripan.
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3. Faktor situasional (konteks) yang terdiri dari waktu, keadaan kerja,

dan keadaan sosial.

Menurut Philip Kotler (Lupiyoadi, 2001 dalam Erna, 2015:2) yang

dimaksud dengan pelayanan atau layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan

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

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, sedangkan pada

dasarnya persepsi merupakan sesuatu yang dinamis karena prinsipnya nasabah

akan berpikir rasional dan mendasarkan persepsinya pada pengalaman (Setiadi,

2003 dalam Mieke, 2008:169). Seperti yang sudah dijelaskan bahwa persepsi

nasabah dapat diakibatkan oleh berbagai faktor. Diantaranya faktor harapan dan

pengalaman nasabah dapat menyebabkan terjadinya persepsi yang berbeda, begitu

juga dengan persepsi nasabah tentang layanan perbankan syariah.

Sesuai dengan pengalamanya menjadi nasabah dan keinginan-keinginan

nasabah yang ingin dipenuhi oleh bank, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi

layanan adalah hasil dari proses dimana seorang individu memilih, mengelola,

menginterprestasikan, dan menanggapi informasi yang diperolehnya tentang

tindakan kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain.

2.2.2 Kenyamanan Layanan

Definisi kenyamanan menurut Sanders dan McCormick (1993) dalam Violesia

(2014:2) menggambarkan bahwa konsep kenyamanan merupakan suatu kondisi

perasaan dan sangat tergantung pada orang yang mengalami situasi tersebut.

Seseorang tidak dapat mengetahui tingkat kenyamanan yang dirasakan orang lain

secara langsung atau dengan observasi melainkan harus menanyakan langsung
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pada orang tersebut mengenai seberapa nyaman yang dirasakannya, biasanya

dengan menggunakan istilah-istilah seperti sedikit tidak nyaman, menggangu,

sangat tidak nyaman, atau menghawatirkan.

Nur Achmad (2016:3) menjelaskan  bahwa kenyamanan merupakan suatu

penilaian dari perasaan yang timbul akibat rangsangan dari lingkungan yang

memberikan keadaan yang stabil, cukup baik, puas, dan pengalaman repetitif

untuk kelanjutannya. Dijelaskan juga bahwa konsep kenyamanan dalam arti luas,

yaitu merupakan faktor penting dalam pelayanan, ataupun faktor penting bagi

lingkungan, jika kenyamanan ada pada input produksi maka kenyamanan akan

menghasilkan produktivitas kerja tinggi, namun jika kenyamanan ada pada output

proses produksi akan menghasilkan loyalitas, kepuasan, dan pujian.

Aspek kenyamanan Menurut Kolcaba (2003) dalam Nur Achmad (2016:4)

terdiri dari:

1. Kenyamanan fisik berkenaan dengan sensasi tubuh yang dirasakan

oleh individu itu sendiri.

2. Kenyamanan psikospiritual berkenaan dengan kesadaran internal diri,

yang meliputi konsep diri, harga diri, makna kehidupan, seksualitas

hingga hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi.

3. Kenyamanan lingkungan berkenaan dengan lingkungan, kondisi dan

pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, suhu,

pencahayaan, suara, dll.
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4. Kenyamanan sosial kultural berkenaan dengan hubungan interpesonal,

keluarga, dan sosial atau masyarakat (keuangan, perawatan kesehatan

individu, kegiatan religius, serta tradisi keluarga).

Berdasarkan pengertian layanan yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa kenyamanan layanan adalah suatu perasaan dimana hanya

individu tersebut yang dapat menjelaskannya tentang kegiatan yang ditawarkan

oleh satu pihak kepada pihak lain.

2.2.3 Kualitas Layanan

Pelayanan yang diberikan kepada nasabah akan mempunyai arti yang penting

didalam meningkatkan kepercayaan nasabah dalam memilih suatu bank.

Pelayanan yang baik dan memuaskan akan mempertinggi citra serta kepercayaan

masyarakat terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan kepada nasabah.

Menurut Philip Kotler (Lupiyoadi, 2001 dalam Erna, 2015:2) yang dimaksud

dengan pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan

oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak

mengakibatkan kepemilikan apapun.

Kualitas adalah sejauh mana produk/jasa memenuhi spesifikasi-

spesifikasinya (Lupiyoadi, 2001 dalam Erna, et.al 2015:2), sedangkan kualitas

layanan/jasa menurut American Society For Quality Control yang dikutip oleh

Erna, et.al (2015:2) adalah “keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik

dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan yang ditentukan atau bersifat laten”.



21

Seperti yang dijelaskan oleh Arifatul Fahmi (2015:6) bahwa salah satu

model kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran

adalah model ServQual (Service Quality) terkait enam sektor, yaitu jasa, reparasi,

peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh,

perbankan ritel, dan pialang sekuritas. ServQual (Service Quality) dibangun

karena adanya perbandingan antara dua faktor utama, yakni persepsi pelanggan

atas pelayanan yang nyata diterima (perceived service) dengan pelayanan yang

sesungguhnya diharapkan / diinginkan (expected service). Kualitas pelayanan

dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara pelayanan yang diharapkan denagn

pelayanan yang diterimanya (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, 2005 dalam

Erna, Mukeri, dan Maria, 2015:1).

Konsep kualitas layanan adalah faktor penilaian yang mencerminkan

persepsi konsumen terhadap lima dimensi spesifik dari kinerja layanan.

Parasuraman dan Berry (1985) dalam Tjiptono (2001:70) menyimpulkan bahwa

ada lima dimensi ServQual (Service Quality) yang dipakai untuk mengukur

kualitas pelayanan, yaitu:

1. Tangibles (Bukti Fisik)

Tangibles merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang

diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi

tangibles ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi

konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak

memperhatikan fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau

bahkan merusak image perusahaan.
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Jadi yang dimaksud dengan dimensi tangibles adalah suatu lingkungan

fisik di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya

berinteraksi dan komponen-komponen tangibles akan memfasilitasi

komunikasi jasa tersebut. Terdapat tujuh komponen-komponen dari

dimensi tangibles meliputi penampilan fisik seperti gedung, ruangan front-

office, tempat parkir, kebersihan, kerapian, kenyamanan ruangan, dan

penampilan karyawan.

2. Reliability (Keandalan)

Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk

melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat

waktu.

Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila jasa

yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau

unsur dimensi reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam

menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat.

3. Responsiveness (daya tanggap)

Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan

yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan

dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi

yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan. Termasuk didalamnya

jika terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak

penyedia jasa berusaha memperbaiki atau meminimalkan kerugian

konsumen dengan segera.
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Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang

terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan

konsumen. Jadi komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari

kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan

dalam melayani pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan.

4. Assurance (Jaminan)

Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku karyawan

untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam

mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting karena

melibatkan persepsi konsumen terhadap risiko ketidakpastian yang tinggi

terhadap kemampauan penyedia jasa. Perusahaan membangun

kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui karyawan yang terlibat

langsung menangani konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini terdiri

dari kompetensi karyawan yang meliputi ketrampilan, pengetahuan yang

dimiliki karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan

yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen

kepada perusahaan seperti, reputasi perusahaan, prestasi dan lain-lain.

Selain itu anggota perusahaan harus bersikap ramah dengan menyapa

pelanggan yang datang. Hal ini perilaku para karyawan harus membuat

konsumen tenang dan merasa perusahaan dapat menjamin jasa pelayanan

yang dibutuhkan pelanggan.
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5. Emphaty (kepedulian)

Emphaty merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung

oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara

individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi

komponen dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses (acces) yaitu

kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan,

komunikasi merupakan kemampuan melakukan untuk menyampaikan

informasi kepada konsumen atau memperoleh masukan dari konsumen

dan pemahaman merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami

kebutuhan dan keinginan konsumen.

Untuk mewujudkan sikap empati, setiap anggota perusahaan hendaknya

dapat mengelola waktu agar mudah dihubungi, baik melalui telepon

ataupun bertemu langsung. Dering telepon usahakan maksimum tiga kali

segera dijawab. Harus diingat bahwa waktu yang dimiliki pelanggan

sangat terbatas sehingga tidak mungkin menunggu terlalu lama. Usahakan

pula untuk melakukan komunikasi individu agar hubungan dengan

pelanggan lebih akrab. Anggota perusahaan juga harus memahami

pelanggan, artinya pelanggan terkadang seperti anak kecil yang

menginginkan segala sesuatu atau pelanggan terkadang seperti orang tua

yang cerewet.

Dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang telah dijelaskan harus disusun

dengan baik. Apabila tidak, hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara

perusahaan dan pelanggan karena perbedaan persepsi tentang wujud
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pelayanan yang diberikan mengalami perbedaan dengan harapan

pelanggan.

2.2.4 Islamic Branding

Sebuah produk mampu menarik konsumen jika mempunyai merk (brand).

Branding memiliki posisi di benak konsumen. Branding bukanlah pertarungan

untuk menetukan siapa yang dapat membuat produk lebih baik, akan tetapi siapa

yang dapat menciptakan persepsi lebih baik (Tai, 2012 dalam Muhammad

Nasurullah, 2015:81)

Islamic Branding dapat diartikan sebagai penggunaan nama-nama yang

berkaitan dengan Islam atau menunjukan identitas halal untuk sebuah produk

(Muhammad Nasurullah, 2015:81). Praktik Islamic branding telah mendapatkan

perhatian yang cukup luas di kalangan akademisi dan praktisi dalam beberapa

tahun terakhir. Beberapa peneliti mengatakan bahwa konsep Islamic branding

semakin diminati oleh para produsen.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia menjadi pasar

potensial bagi para produsen. Para produsen sadar bahwa konsumen muslim

merupakan sasaran empuk bagi pemasaran produk-produknya. Salah satu strategi

yang menjadi pilihan untuk konsumen muslim adalah Islamic branding yaitu

menggunakan identitas Islam (dengan kata Islam, syariah, nama-nama Islam, label

halal) dalam memasarkan produk.

Baker (2010) dalam Muhammad Nasurullah (2015:82) menjelaskan bahwa

Islamic branding diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:
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a. Islamic brand by complience

Slamic brand harus menunjukan dan memiliki daya tarik yang kuat

pada konsumen dengan cara patuh dan taat kepada syariah Islam

(Jumani, 2012 dalam Muhammad Nasurullah, 2015:82). Brand yang

masuk kedalam kategori ini adalah produk halal, diproduksi oleh

negara Islam, dan dirujukan untuk konsumen muslim.

b. Islamic brand by origin

Penggunaan brand tanpa tanpa harus menunjukan kehalalan produk

karena produk berasal dari negara yang sudah terkenal sebagai negara

Islam.

c. Islamic brand by customer

Branding ini berasal dari negara non muslim tetapi produknya

dinikmati oleh konsumen muslim. Branding ini biasanya menyertakan

label halal pada produknya agar dapat menarik konsumen muslim.

2.2.5 Preferensi Nasabah

Porteus (1977) dalam Roby Dwiputra (2013:39) menjelaskan tentang pengertian

preferensi adalah “Kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih disukai

daripada yang lain. Preferensi merupakan bagian dari komponen pembuatan

keputusan dari seseorang individu”. Secara lengkap komponen-komponen

tersebut terdiri dari persepsi, sikap, nilai, dan kecenderugan. Seluruh komponen

tersebut saling berkaitan dalam mempengaruhi seseorang dalam pengambilan

keputusan. Roby berpendapat, bahwa dengan melihat preferensi dapat

memberikan masukan bagi bentuk partisipasi dalam proses perencanaan (Roby
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Dwiputra, 2013:39). Dewi dan Yana juga menjelaskan tentang pengertian

preferensi adalah “kemampuan konsumen dalam memilih yaitu dengan cara

mengurutkan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi

sekelompok barang berbeda” (Dewi Ariyanti dan Yana Rormana, 2012:5).

Preferensi nasabah (konsumen) merupakan suatu tindakan nasabah dalam

memilih suatu barang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Preferensi dapat

terbentuk melalui pola pikir nasabah yang didasari oleh beberapa alasan, antara

lain (Bilson Simamora, 2004 dalam Dewi Ariyanti dan Yana Rormana, 2012:3):

a. Pengalaman yang diperolehnya

Konsumen merasakan kepuasan dalam membeli produk dan

merasakan kecocokan dalam mengkonsumsi produk yang dibelinya,

maka konsumen akan terus-menerus menggunakan produk tersebut.

b. Kepercayaan turun-temurun

Kepercayaan ini dikarenakan kebiasaan dari keluarga menggunakan

produk tersebut, setia terhadap produk yang selalu dipakainya karena

manfaat dalam pemakaian produk tersebut, sehingga konsumen

memperoleh kepuasan dan manfaat dari produk tersebut.”

Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan pilihan-pilihan

untuk memenuhi kebutuhannya. Melakukan pemenuhan kebutuhan tersebut,

nasabah pasti memiliki berbagai kendala yang dihadapinya seperti pendapatan

yang dimiliki, waktu, selera, dan kendali lainnya.

Teori preferensi nyata (Revealed Preference) diperkenalkan oleh Paul

Samuelson yang bertujuan untuk menyempurnakan teori ordinal. Paul
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menyatakan bahwa daya guna dapat diukur dan kelemahan pendekatan ordinal,

yaitu dengan menerima asumsi convexity (kecembungan kurva) dari kurva

indiferen yang negatif (Dewi Ariyanti dan Yana Rormana, 2012:5). Menurut Paul

Samuelson teori preferensi terungkap berlaku apabila adanya rasionalitas,

konsisten, asas transitif dan revealed preference axioma (Joerson dan Fathorrozi,

2003 dalam Dewi Ariyanti dan Yana Rormana, 2012:5).

Didukung oleh beberpa penelitian terdahulu ternyata terdapat banyak

faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah diantaranya seperti anggaran, gaya

hidup, rasionalitas, jenis kelain, tipe, desain, harga, kapasitas mesin, warna,

promosi dan lain sebaganya. Dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitain

beberapa peneliti terdahulu bahwa kebanyakan dari faktor-faktor tersebut

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap preferensi konsumen

(Dewi Ariyanti dan Yana Rormana, 2012:6).

2.2.5 Pengaruh persepsi layanan terhadap preferensi nasabah

Berdasarkan Haque et.al. (2009) dalam Abdul Jalil dan Khalilur Rahman

(2014:217) persepsi nasabah tentang bank Islam menjadi secara signifikan

terpengaruh oleh kualitas pelyanan, kepercayaan dalam bank, sosial dan

perspektif keagamaan dan ketersediaan pelayanan. Tiga koefisien adalah nilai

yang positif yang berarti hubungan positif diantara persepsi nasabah dan kualitas

pelayanan, sosial dan persepsi keagamaan dan ketersediaan layanan. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Jalil dan Rahman (2014:223), menyatakan bahwa

persepsi adalah variabel yang sangat mempengaruhi preferensi nasabah dalam

memilih bank yang sesuai dengan kriterianya.
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2.2.6 Pengaruh kenyamanan layanan terhadap preferensi nasabah

Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian kenyamanan oleh Nur Achmad

(2016:3) yang menjelaskan bahwa kenyamanan adalah suatu penilaian dari

perasaan yang timbul akibat rangsangan dari lingkungan yang memberikan

keadaan yang stabil, cukup baik, puas, dan pengalaman repetitif untuk

kelanjutannya. Jika kenyamanan diukur dari output proses produksi maka akan

menghasilkan loyalitas, kepuasan, dan pujian, sedangkan berdasarkan pengertian

yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai preferensi adalah penentuan pilihan

berdasaran hal yang disukai. Terciptanya perasaan nyaman terhadap suatu hal

maka seseorang akan memilih hal tersebut dan menjadi tergantung pada hal

tersebut. Seperti halnya perbankan. Jika nasabah sudah merasa nyaman dengan

bank tertentu maka preferensi nasabah tersebut akan jatuh pada pilihan bank yang

disukai.

Cengiz erol dan Radi El-bdour (2007) dalam Abdul Jalil dan Khalilur

Rahman (2014:216)  menyarankan bahwa kenyamanan dan hubungan

bermasyarakat adalah didasari oleh faktor yang sangat penting yang

mempengaruhi pilihan kriteria nasabah dalam bank (syariah), kecepatan dan

pelayanan yang efisien, rekomendasi teman dan kerabat, penampilan fisik bank,

kenyamanan bangunan, partisi konter di bank, iklan medi masa, dan ketersediaan

tempat parker yang dekat.

Knight (2007) dalam Abdul Jalil dan Khalilur Rahman (2014:217)

menemukan bahwa kenyamanan nasabah dipilih berdasarkan rekomendasi teman,

sebagai faktor yang paling penting diikuti oleh lokasi, reputasi, biaya pelayanan,
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dan keramahtamahan pegawai bank; dimana pelayanan costumer service

meningkat dikarenakan tersedianya kredit sebagai faktor yang sangat penting

diikuti oleh reputasi, rekomendasi teman, keramahan staf dan biaya pinjaman

yang menarik. Dalam penelitian Jalil dan Rahman (2014:223), menyatakan bahwa

kenyamanan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah

dalam memilih bank.

2.2.7 Pengaruh kualitas layanan terhadap preferensi nasabah

Preferensi nasabah seringkali tergantung pada kualitas pelayanan yang

ditawarkan. Konteks pelayanan, kepuasan nasabah mendahului kualitas pelayanan

(Bitner, 1990; Cronin and Taylor, 1992 dalam Barathy, et.al 2011:293). Kualitas

pelayanan dengan demikian terkait, meskipun tidak setara, untuk kepuasan. Untuk

alasan ini, Penelitian pada kepuasan konsumen sering terkait erat dengan

pengukuran kualitas (East, 1997 dalam Barathy, et.al 2011:293). Penelitian ini

juga menandakan hubungan antara kualitas pelayanan dan preferensi konsumen

adalah signifikan.

2.2.8 Pengaruh Islamic branding terhadap preferensi nasabah

Bedasarkan pengertian Islamic branding yaitu penggunaan nama-nama yang

berkaitan dengan Islam dalam produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan

(bank), maka dapat dikaitkan juga dengan masyarakat yang gemar mengkonsumsi

produk/jasa dengan label Islam atau halal. Indonesia sebagai negara muslim

terbesar di dunia harusnya mampu meningkatkan preferensi nasabah terhadap

Bank Syariah melalui pemahan tentang Islamic branding.
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Kesadaran pelanggan mengenai Bank Syariah merupakan faktor penting

dalam menentukan sikap nasabah muslim tentang penerimaan terhadap layanan

perbankan syariah. Bank Syariah harus dengan benar membuat nasabah

menyadari aspek positif dari bank syariah dan membuat nasabah menyadari

kelemahan yang terkait dengan penggunaan bunga bank konvensional merupakan

faktor penting dalam menentukan preferensi nasabah terhadap bank syariah.

Memahami atau menyadari adanya trend muslim yang berkembang saat ini

mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk/jasa halal atau memiliki

nama-nama Islam. Sama halnya dengan Bank Syariah, dalam penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Haq dan Smithsin, 2003 dalam Abdul Jalil dan Khalilur

Rahman (2014:216) menjelaskan bahwa Bank Syariah hadir untuk memenuhi

kebutuhan keuangan muslim yang harus menaati pelarangan transaksi berdasarkan

bunga pinjaman.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang disusun oleh penulis sebagai

berikut:

Gambar 2.4
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

Kenyamanan
Layanan (X2)

Persepsi Layanan (X1)

Kualitas Layanan (X3)

Preferensi
Nasabah (Y)

H1

H2

H3

H4Islamic Branding (X4)
H5
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2.4 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

H1 : Persepsi Layanan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap

preferensi nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya.

H2 : Kenyamanan Layanan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap

preferensi nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya.

H3 : Kualitas Layanan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap

preferensi nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya.

H4 : Islamic Branding memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap

preferensi nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya.

H5 : Persepsi Layanan, Kenyamanan Layanan, Kualitas Layanan, dan Islamic

Branding secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap

preferensi nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya.


