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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran merupakan Fungsi yang memiliki kontak paling besar

dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali

yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Oleh karena itu pemasaran

memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi (Tjptono,

2008:5).

Pemasaran adalah proses sosial dan manajeriah dimana pribadi

atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan

melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain (Kotler, 2008:

6).

Pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang

berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen ke

konsumen (Assauri. 2009: 3) disamping penafsiran ini terdapat pula

pandangan yang luas, yang menyatakan pemasaran merupakan proses

kegiatan yang mulai jauh sebelum barang-barang/bahan-bahan masuk

dalam proses produksi.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya

pemasaran bukan hanya kegiatan menjual barang maupun jasa tetapi juga

meliputi kegiatan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dengan

berusaha mempengaruhi konsumen untuk bersedia membeli barang dan
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jasa perusahaan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk

yang bernilai. Hal ini sangat penting bagi manajer pemasaran untuk

memahami tingkah laku konsumen tersebut. Sehingga perusahaan dapat

mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan, dan

mendistribusikan produk secara lebih baik. Dengan mempelajari prilaku

konsumen, manajer akan mengetahui kesempatan, mengidentifikasi, serta

menentukan segmentasi pasar secara tepat dan akurat.

2.2 Konsep Pemasaran

Menurut Wahjono, (2009:3) konsep pemasaran berdiri di atas 4

pilar: pasar sasaran (target market), kebutuhan pelanggan (consumers

needs), pemasaran terpadu (integrated marketing), dan kemampuan

menghasilkan laba (profitability). Konsep pemasaran mempunyai

perspektif dari luar ke dalam. Titik tumpu dan titik awal pemikiran

konsep pemasaran adalah mengerti konsumen, “siapa dia?”, apa yang dia

inginkan/butuhkan?, kemudian bagaimana memenuhi kebutuah

/keinginan itu dengan upaya pemasaran terpadu agar konsumen puas

dalam jangka panjang yang memungkinkan pembelian berulang (repeat

buying). Jadi dalam konsep pemasaran berawa dari “dia” bukan ‘aku”.

Filosofi pemasaran mengalami evolusi dari orientasi internal

(inward-looking) menuju orientasi eksternal (outward-looking). Orientasi

internal tercermin dalam konsep produksi, konsep produk dan konsep

penjualan, sedangkan oreientasi eksternal direfleksikan dalam konsep
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pemasaran dan konsep pemasaran sosial. Kendati demikian, setiap konsep

memiliki keunikan dan konteks aplikasinya masing-masing.

1. Konsep produksi (production concept) berkeyakinan bahwa

konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia di mana-

mana dan harganya murah. Penganut konsep ini akan berkosentrasi

pada upaya menciptakan efisiensi produksi, biaya rendah, dan

distribusi massal. Dengan demikian, fokus utama konsep ini adalah

distribusi dan harga. Konsep ini masih banyak dijumpai di negara-

negara berkembang, seperti Indonesia, apalagi dalamsituasi krisis

moneter seperti saat ini.

2. Konsep produk (product concept) berpandangan bahwa konsumen

akan menyukai produk-produk yang memberikan kualitas, kinerja

atau fitur inovatif terbaik. Penganut konsep ini akan bekosentrasi

pada upaya penciptaan produk superior dan penyempurnaan

kualitasnya. Jadi, fokus utamanya adalah pada aspek produk.

Konsep ini sering dijumpai dalam pemasaran produk elektronik,

komputer, dan karya seni (seperti film, lukiasan dan novel).

3. Konsep penjualan (selling concept) berkeyakinan bahwa konsumen

tidak akan tertarik untuk membeli produk dalam jumlah banyak,

jika mereka tidak diyakinkan dan bahkan bila perlu dibujuk.

Penganut konsep ini akan berkosentrasi pada usaha-usaha promosi

dan penjualan yang agresif. Konsep ini banyak dijumpai pada

penjualan unsought goods (seperti asuransi, eksiklopedia, dan batu
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nisan); pemasaran nirlaba (seperti penggalangan dana, partai

politik, dan universitas); dan situasi overcapacity (penawaran jauh

melampaui permintaan).

4. Konsep pemasaran (marketing concept) berpandangan bahwa kunci

untuk mewujudkan tujuan organisasi terletak pada kemampuan

organisasi dalam menciptakan, memberikan, dan

mengomunikasikan nilai pelanggan customer value) kepada pasar

sasarannya secara lebih efektif dibandingan pada pesaing. Nilai

pelanggan adalah rasio antar apa yang diperoleh pelanggan dan

upaya yang ia berikan. Jadi, nilai pelanggan dapat dirumuskan

sebagai berikut: nilai pelanggan = [manfaat – biaya] = [manfaat

fungsional + manfaat emosional] – [biaya moneter + biaya waktu +

biaya energi + biaya psikis]. Konsep pemasaran bertumpu pada

empat pilar utama: pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran

terintegrasi integrated marketing), dan profitabilitas.

5. Konsep pemasaan sosial (social marketing concept) berkeyakinan

bahwa tugas organisasi adalah menetukan kebutuhan, keinginan,

dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang

diharapkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan para

pesaing sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan atau

meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini

menekankan pentingnya aspek sosial dan etika dalam praktik
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pemasan. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara laba

perusahaan, kepuasan pelanggan, dan kepentingan publik.

2.3 Segmentasi, Target dan Posisioning (STP)

2.3.1 Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar adalah suatu konsep yang sangat penting

dalam pemasaran. Eric Berkowitz dan rekan mendefinisikan

segmentasi pasar sebagai membagi suatu pasar kedalam kelompok-

kelompok yang jelas yang (1) memiliki kebutuhan yang sama dan (2)

memberikan respons yang sama terhadap suatu tindakan pemasaran.

Dengan demikian segmentasi pasar adalah  suatu kegiatan untuk

membagi-bagi atau mengkelompokkan konsumen kedalam kotak-

kotak yang lebih homogen (Morissan, 2010:57)

Pasar terdiri dari pembeli, dan pembeli berbeda dalam

berbagai cara. Pembeli biasa mempunyai perbedaan keinginan,

sumberdaya, lokasi dan sikap. Melalui segmentasi pasar, perusahaan

membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen yang lebih

kecil yang dapat dicapai secara lebih efisien dan efektif dengan

produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan unik mereka.

2.3.2 Target Pasar

Dalam target pasar, perusahaan melakukan segmentasi pasar,

kemudian memilih satu atau lebih segmen yang diannggap paling

potensial dan menguntungkan, serta mengembangkan produk dan
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program pemasaran yang dirancang khusus untuk segmen-segmen

tersebut.

Memilih  pasar sasaran yang tepat adalah kunci dalam

mengimplentasikan sebuah rencana pemasaran yang berhasil dan

merupakan suatu hal penting bagi kemampuan bertahan sebuah

perusahaan. Kegagalan untuk menentukan sasaran secara tepat dapat

mengakibatkan rendahnya penjualan, tingginya biaya, dan kerugian

keuangan yang parah. Sebuah analisis pasar sasaran secara teliti akan

menempatkan organisasi pada suatu posisi yang lebih baik dalam

melayani kebutuhan para konsumen dan mencapai tujuan-tujuannya.

2.3.3 Posisioning

Posisi (positioning) merupakan suatu metode yang digunakan

para pemasar untuk menjual produk lewat pemisahannya dari pada

pesaing. Bisa juga dikatakan sebagai strategi persaingan lewat

penciptaan perbedaan produk yang memenuhi preferensi-freferensi

sebuah segmen pasar yang tersendiri. (lee dan johnson, 2004: 100)

2.4 Bauran Pemasaran (Marketing Mix)

Bauran pemasaran terdiri dari empat komponen utama (lee dan

johnson, 2004: 15) yaitu:

2.4.1 Produk

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen

untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau
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dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar

yang bersangkutan (Tjiptono, 2008 : 95).

2.4.2 Harga

Harga adalah nilai yang di pertukarkan dengan produk-produk

dalam sebuah transaksi pemasaran. Sebuah harga produk harus

mencangkup seluruh biaya yang terlibat dalam produksi, distribusi,

dan promosinya, kemudian perkiraan laba.

2.4.3 Promosi

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang

dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk,

dan/atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya

agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 2008 : 219).

2.4.4 Tempat / Saluran Distribusi

Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah seperangkat

atau sekelompok organisasi yang saling tergantung yang terlibat

dalam proses yang memungkinkan suatu produk atau jasa tersedia

bagi penggunaan atau konsumsi oleh konsumen atau pengguna

industrial.

Kegiatan-kegiatan distribusi menyertakan pengelolaan

pengangkutan dan penyimpanan produk, pemrosesan pesanan, dan
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pencatatan stok. Para anggota saluran distribusi termasuk para

pedagang partai besar, eceran, dan para pembeli industri dalam pasar

industri.

2.5 Prilaku Konsumen

Istilah prilaku konsumen erat hubungannya dengan objek yang

studinya diarahkan pada permasalahan manusia. Di bidang studi

pemasaran, konsep prilaku konsumen secara terus menerus

dikembangkan dengan berbagai pendekatan. Prilaku konsumen adalah

tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan

menghabiskan barang atau jasa, termasuk proses keputusan yang

mendahului dan menyusuli tindakan ini.

The American Marketing Asosiation dalam Setiadi (2010: 3)

mendefinisikan prilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara

afeksi dan kognisi, prilaku dan lingkungannya dimana manusia

melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas dapat kita

simpulkan bahwa prilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan

serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat

sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk

dan jasa setelah melakukan hal-hal diatas atau kegiatan mengevaluasi.

Menurut Kotler & Armstrong (2008: 159) Ada beberapa faktor

yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu:
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1. Faktor Budaya

Faktor budaya memiliki pengaruh yang luas dan mendalam pada

perilaku konsumen.

a. Budaya, merupakan penyebab keinginan dan perilaku

seseorang yang paling dasar.

b. Sub budaya, Masing-masing budaya mengandung sub budaya

yang lebih kecil atau kelompok orang yang berbagi sistem nilai

berdasarkan pengalaman hidup dan situasi yang umum. Sub

budaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras dan daerah

geografis. Banyak sub budaya membentuk segmen pasar yang

penting dan pemasar sering merancang produk dan program

pemasaran yang dibuat untuk kebutuhan mereka.

c. Kelas Sosial, yaitu sebuah kelompok yang relatif lebih

homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang

tersusun dalam sebuah urutan hierarki.

2. Faktor Sosial

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial

seperti kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status sosial

konsumen.

a. Kelompok, yaitu dua atau lebih orang yang berinteraksi untuk

mencapai tujuan pribadi atau tujuan bersama. Kelompok yang

mempunyai pengaruh langsung dan tempat di mana seseorang

menjadi anggotanya maka disebut kelompok keanggotaan.
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Sebaliknya kelompok referensi bertindak sebagai titk

perbandingan atau titik referensi langsung (berhadapan) atau

tidak langsung dalam membentuk sikap atau perilaku

seseorang sehingga pemasar selalu mencoba mengidentifikasi

kelompok referensi yang menjadi pasar sasaran mereka.

b. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling

penting dalam masyarakat dan telah diteliti secara ekstensif.

Anggota keluarga bisa sangat mempengaruhi perilaku

pembelian.

c. Peran dan Status. Seseorang menjadi anggota banyak

kelompok yaitu keluarga, klub, dan organisasi. Posisi

seseorang dalam masing-masing kelompok dapat didefinisikan

dalam peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang

diharapkan dilakukan seseorang sesuai dengan orang-orang di

sekitarnya. Masing-masing peran membawa status yang

mencerminkan nilai umum yang diberikan kepadanya oleh

masyarakat. Orang biasanya memilih produk yang sesuai

dengan peran dan status.

3. Faktor Pribadi

Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi

yang meliputi:
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a. Umur. Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli

sepanjang hidup mereka. Selera makanan, pakaian, perabot dan

rekreasi sering berhubungan dengan usia.

b. Pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa

yang mereka beli. Pemasar berusaha mengidentifikasi

kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata

pada produk dan jasa mereka.

c. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan

dalam kegiatan, minat dan pendapatnya. Gaya hidup

melibatkan pengukuran dimensi AIO utama pelanggan –

activities atau kegiatan (belanja, olahraga, acara sosial),

interest atau minat (makanan, pakaian, rekreasi), opinions atau

pendapat (masalah sosial, bisnis, produk).

4. Faktor Psikologis

a. Motivasi (dorongan) adalah kebutuhan dengan tekanan kuat yang

mendorong seseorang untuk mencari kepuasan atas kebutuhan

tersebut.

b. Persepsi adalah proses di mana orang memilih, mengatur dan

menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran dunia

yang berarti.

c. Pembelajaran adalah perubahan dalam perilaku seseorang yang

timbul dari pengalaman.
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d. Keyakinan dan Sikap. Keyakinan adalah pikiran deskriptif yang

dimiliki seseorang tentang sesuatu. Sikap adalah evaluasi, perasaan

dan tendensi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah

objek atau ide.

2.6 Definisi Jasa

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat

mata dari suatu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi

dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa

dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut

Menurut Kotler (2008: 266) pengertian jasa adalah bentuk produk

yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk

dijual dan pada dasarnya tak bewujud serta tidak menghasilkan

kepemilikan akan sesuatu. Sedangkan menurut Lupiyoadi (2006: 6) jasa

merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk

produk fisik atau konsumsi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi

secara bersamaan serta memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan,

hiburan, kesenangan, atau kesehatan) konsumen.

Dari definisi jasa diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa adalah

tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada

pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan

kepemilikan apapun. Produksi jasa dapat berkaitan ataupun tidak

berkaitan dengan produk fisik.
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2.7 Karakteristik Jasa

Secara umum ada empat karakteristik pokok yang membedakan

antara barang dan jasa. Menurur Kotler (2008: 292), jasa memiliki empat

ciri utama yang mempengaruhi rancangan program pemasaran yaitu :

1. Tidak berwujud (Tangibility)

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak dapat

dilihat, dirasakan, disentuh atau diraba sebelum dilakukan transaksi

pembelian untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli atau calon

pembeli akan mencari tahu tentang kualitas jasa tersebut sebelum

melakukan transaksi pembelian. Pembeli akan mengambil kesimpulan

mengenai kualitas jasa dengan mempertimbangkan tempatnya,

manusia, peralatan, alat komunikasi, simbol – simbol dan harga.

2. Tidak terpisahkan (Inseparability)

Jasa pada umumnya diproduksi secara khusus dan dikonsumsi

pada waktu yang bersamaan. Jika jasa diberikan untuk seseorang,

maka orang tersebut merupakan bagian dari jasa yang diberikan,

karena pembeli juga hadir pada saat jasa disampaikan sehingga

interaksi penyedia merupakan ciri khusus dari pemasaran jasa.

3. Bervariasi (Variability)

Jasa sangat bervariasi karena bergantung kepada yang

menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan. Sering kali

pembeli jasa menyadari akan keanekaragaman dan membicarakannya

dengan orang lain utamanya kepada orang yang pernah menggunakan
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jasa tersebut. Sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan jasa

yang akan memenuhi kebutuhannya.

4. Dapat musnah (Perishability)

Jasa tidak dapat disimpan, keadaan tidak tahan lama dan jasa

bukanlah masalah bila permintaan stabil, karena mudah untuk

dilakukan persiapan dalam pelayanannya. Jika permintaan berfluktasi

maka perusahaan jasa mengalami kesulitan yang cukup rumit

terutama yang memiliki kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu,

perusahaan harus mengevaluasi kapasitas guna menyeimbangkan

penawaran dan permintaan. Dalam hal ini perlu dilakukan analisis

terhadap biaya dan pendapatan bila kapasitas yang ditetapkan terlalu

tinggi atau terlalu rendah.

2.8 Kepuasan Pelanggan

Salah satu tujuan utama perusahaan khususnya perusahaan jasa

dalam hal ini adalah bank, yaitu menciptakan kepuasan pelanggan.

Kepuasan pelanggan sebagai hasil penilaian pelanggan terhadap apa yang

diharapkannya dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk atau

jasa. Kemudian harapan tersebut dibandingkan dengan kinerja yang

diterimanya dengan mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Apakah

keinginan yang diterimanya lebih besar (minimal sama) dari pada

harapannya, maka pelanggan puas, sebaliknya kinerja yang diberikan dari

pemakaian produk atau jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang

diharapkannya maka pelanggan tidak puas.



23

Menurut Kotler dalam Arif, (2010: 193). kepuasan merupakan

tingkat perasaan dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan antara

hasil kerja produk/jasa yang diterima dengan apa yang diharapkan.

Sedangkan Engel menyatakan kepuasan pelanggan merupakan evaluasi

purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan

hasil sama melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan

timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi kepuasan pelanggan.

Pada dasarnya pengertian kepuasan pelanggan mencakup

perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang

dirasakan. Engel (1990) dan Pawitra (1993) dalam Rangkuti (2006: 23-

24) mengatakan bahwa pengertian tersebut dapat diterapkan dalam

penilaian kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan tertentu

karena keduanya berkaitan erat konsep kepuasan pelanggan, sebagaimana

dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Gambar 2.1 Diagram Konsep Kepuasan Pelanggan

Sumber :Rangkuti, 2006: 24

Tujuan perusahaan

Produk

Nilai produk
bagi pelanggan

Kebutuhan dan
keinginan pelanggan

Harapan pelanggan
terhadap produk

Tingkat kepuasan
pelanggan
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Menurut Lupyoadi (2006: 148) ada beberapa faktor yang

mempengaruhi kepuasan pelanggan, antara lain :

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

mereka 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.

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.
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2.9 Cara Mengukur Kepuasan Pelanggan

Ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh setiap perusahaan

untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggannya. Menurut Kotler,

et al. (dalam Tjiptono, 2008: 34) empat metode untuk mengukur

kepuasan pelanggan yaitu :

a. Sistem keluhan dan saran (complaint and sugestion syistem)

Penyediaan kesempatan dan akses yang mudah dan nyaman

bagi para pelanggan untuk menyampaikan saran, kritik, pendapat,

dan keluhan. Misalnya penempatan kotak saran di lokasi-lokasi

strategis atau saluran telepon khusus bebas pulsa.

b. Penyamaran pembelian (Ghost Shopping )

Metode ini menyewa beberapa orang untuk berperan atau

berpura-pura sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan

pesaing kemudian setelah itu mereka akan melaporkan ke

perusahaan yang menyewa mereka mengenai segala sesuatu yang

telah mereka amati.

c. Analisa pelanggan yang lari (Lost customer analysis)

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang telah

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat

memahami alasan hal itu terjadi. Ini dilakukan dengan tujuan agar

perusahaan dapat mengevaluasi dan mengambil kebijakan untuk

perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya.
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d. Survei kepuasan pelanggan (costomer satisfaction surveeys)

Sebagian besar riset kepuasan dilakukan dengan

menggunakan metode survei, baik survei melalui pos, telepon

maupun wawancara langsung. Melalui survei perusahaan akan

memperoleh tanggapan dari pelanggan tentang tingkat kualitas

pelayanan yang diberikan perusahaan.

2.10 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah

2.10.1 Keunggulan Produk

Penelitian terdahulu (Li dan Calantone, 1998 dan Cooper,

1992) menyarankan bahwa atribut produk seperti: kualitas produk,

reliabilitas, terbaru dan keunikan, memberikan gambaran yang lebih

nyata dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan

nasabah dan “perbedaan-perbedaan antara alternatif-alternatif pada

atribut-atribut yang penting memberikan keunggulan yang jelas” (Li

dan Calantone, 1998). Sementara Mital et al (1998) mengemukakan

bahwa kinerja yang negatif pada produk atribut mempunyai efek

negatif pada kepuasan keseluruhan dan kerja yang positif mempunyai

pengaruh positif pada atribut yang sama dan kepuasan keseluruhan

menunjukkan pengurangan sensitivitas pada tingkat kinerja atribut

(Taufiq Reza, 2012: 17).

Berdasarkan tingkatan (level) produk dapat dibagi menjadi

lima tingkatan yaitu (Kotler, 2008 : 423).
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1. Produk inti, yang menawarkan manfaat atau kegunaan utama

yang dibutuhkan pelanggan.

2. Produk generik, yang mencerminkan versi dasar (fungsional)

dari suatu produk .

3. Produk yang diharapkan, yaitu sekumpulan atribut dan kondisi

yang diharapkan pelanggan pada saat membeli.

4. Produk tambahan, yaitu memberikan jasa dan manfaat

tambahan sehingga membedakan penawaran perusahaan dan

penawaran perusahaan asing.

5. Produk potensial, yaitu segala tambahan dan tranformasi pada

produk yang mungkin dilakukan di masa yang akan datang.

2.10.2 Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai “ukuran

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan

ekpektasi pelanggan (Lewis & Booms, 1983) dalam Tjiptono (2008:

85) berdasarkan definisi ini, kualitas layanan ditentukan oleh

kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan dan keinginan

pelanggan sesuai dengan ekpektasi pelanggan. Dengan kata lain,

faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah layanan

yang diharapkan pelanggan dan persepsi terhadap layanan

(Parasuraman et al.,1985) dalam (Tjiptono, 2008: 85).

Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006:182) menyatakan

terdapat lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu:
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1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan perusahaan dalam

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang

dimaksud bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya

adalah bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.

2. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat

dan terpercaya.

3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat

kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.

4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan,

kesopansantunan dan kemampuan para pegawai perusahaan

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada

perusahaan. Terdiri dari beberapa komponen antara lain

komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan

santun.

5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat

individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan

dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Sebagai

contoh perusahaan harus mengetahui keinginan pelanggan

secara spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai

pendistribusian yang tepat.
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2.10.3 Citra Perusahaan

Citra adalah pancaran atau reproduksi jati diri atau bentuk

orang perorangan, benda atau organisasi Steinmetz dalam (Siswanto

Sutojo, 2004). Bagi perusahaan citra juga dapat diartikan sebagai

persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. Persepsi seseorang

terhadap perusahaan didasari atas apa yang mereka ketahui atau

mereka kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Pengertian lain,

citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan,

organisasi, atau lembaga; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari

suatu objek, orang atau organisasi (Ardianto, 2011: 62). Jadi dapat

disimpulkan citra adalah gambaran diri baik personal, organisasi

maupun perusahaan yang sengaja dibentuk untuk menunjukkan

kepribadian atau ciri khas.

Penelitian Aaker dan Keller (1990) dalam penelitiannya

menguji pengaruh citra perusahaan dan ekuitas merek terhadap

kepuasan nasabah dan pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas

nasabah, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa citra yang

baik dari perusahaan mampu meningkatkan kepuasan dari konsumen

akan produk perusahaan yang kemudian berdampak pada loyalitasnya

(Novel Fatrio, 2006: 7).

Citra perusahaan yang melekat pada benak konsumen akan

menambah kepuasan konsumen yang mengakibatkan loyalitas

konsumen terhadap produk perusahaan. Dimana dalam meningkatkan
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penjualan, kesadaran dan image sebuah merek dan reputasi jasa

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Pada konteks

ini, citra yang baik yang ditampilkan perusahaan kepada nasabahnya

melalui reputasi atau merek mampu memberikan sikap dan

kepercayaan yang tinggi dari nasabah terhadap produk perbankan

yang dapat menimbulkan rasa puas dari nasabah (Novel Fatrio, 2006:

7-8).

2.11 Bank Syariah

Kasmir (2008:9) mendefinisikan Bank sebagai lembaga yang

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-

jasa lainnya. Sedangkan menurut Undang-undang N0. 10 tahun 1998

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU

No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsif syariah dan

menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah

dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah.

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
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2. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau

unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prisif syariah,

atau unit kerja di kantor cabang di suatu bank yang berkedudukan

di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor

cabang pembantu syariah/atau unit syariah.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.12 Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu

untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan

pihak lain. Menurut Kasmir (2004), nasabah dibagi dalam tiga kelompok

berikut:

1. Nasabah baru, artinya nasabah jenis ini baru pertama kali datang ke

perusahaan perbankan, dengan tujuan sekedar untuk memperoleh

informasi atau sudah melakukan transaksi.

2. Nasabah biasa (sekunder), artinya nasabah sudah pernah

berhubungan dengan pihak bank, namun tidak rutin, jadi

kedatangannya sudah untuk melakukan transaksi, namun frekuensi

transaksi dan kedatangannya belum terlalu sering.

3. Nasabah utama (primer), artinya nasabah yang sudah sering

berhubungan dengan pihak bank. Nasabah primer selalu
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menjadikan bank yang bersangkutan nomor satu dalam

berhubungan. Nasabah ini sudah tidak dapat diragukan lagi

loyalitasnya.

2.13 Pandangan Islam Terhadap Kepuasan Konsumen

Kualitas Pelayanan Jasa Dan Kepuasan Pelanggan Dalam

Perspektif Islam Apabila ingin memberikan hasil usaha baik berupa

barang (produk) atau pelayanan jasa Islam mengajarkan, hendaknya

menjual produk atau jasa yang berkualitas. Tidak memberikan produk

atau jasa yang berkualitas buruk pada pembeli. Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT, surat Al-Baqarah ayat 267, yang berbunyi:














“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata
terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji” (QS: Al-Baqarah ayat 267).

2.14 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan kepuasan konsumen telah

banyak dilakukan dengan objek dan pendekatan yang berbeda-beda.
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Dalam industri jasa yang berbeda, kemungkinan variabel memiliki

kualitas yang berbeda pula. Disisi lain dengan pengukuran variabel yang

sama tingkat kualitas jasa yang berbeda. Pada jenis industri yang berbeda,

bahkan diantara industri jasa yang sejenis, tingkat kualitas jasa dapat

berbeda.

Berikut ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang

berhubungan dengan topik yang penulis teliti:

1. Akhmad Syafrudin Noor (2011) dengan judul : “Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat

Indonesia Cabang Pangkalan Bun”. Dimana dalam penelitian

menggunakan variabel : Kepuasan Nasabah (Y), tingkat kecepatan

pelayanan (X1), jenis produk yang ditawarkan (X2), citra

perusahaan (X3), teknologi perbankan (X4) dan lokasi bank (X5)

dari hasil penelitian tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2)

sebesar 0,89. Artinya tingkat kecepatan pelayanan, jenis produk

yang ditawarkan, citra perusahaan, teknologi perbankan dan lokasi

bank secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 89%

Sedangkan sisanya sebesar 11% dipengaruhi oleh variabel lain.

2. M. Taufiq Reza A.F (2012) dengan judul “Analisis Faktor-faktor

yang mempengaruhi kepuasan nasabah pada PT. Bank Mega Tbk

Cabang Makassar” dengan variabel penelitian Kepuasan Nasabah

(Y), keunggulan produk (X1), rasa percaya (X2) dan pelayanan (X3)

dari hasil penelitian tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2)
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sebesar 0,576. Artinya keunggulan produk, rasa percaya dan

pelayanan secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar

57,6%. Sedangkan sisanya sebesar 42,4% dipengaruhi oleh

variabel lain.

3. Ahmad Abdul Hafiz (2009) dengan judul “Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Pada Dimensi Kualitas

Pelayanan Jasa Bank di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang

Pekanbaru” dengan variabel penelitian Kepuasan Nasabah (Y),

Tangible atau bukti fisik (X1), Reliabilitas atau kehandalan (X2),

Responsiviveness atau ketanggapan (X3), Assurance atau jaminan

(X4), Empathy atau empati (X5) dari hasil penelitian tersebut

diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,626. Artinya

Tangible, Reliabilitas, Responsivivenes, Assurance, Empathy

secara keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 62,6%.

Sedangkan sisanya sebesar 37,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

2.15 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2007: 2) Variabel adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu :

1. Variabel dependen
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Variabel dependen yang dilambangkan dengan (Y) adalah

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, dalam penelitian ini yang

menjadi variabel dependen adalah : Kepuasan Nasabah (Y).

2. Variabel Independen

Variabel independen yang dilambangkan dengan (X) adalah

variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang

pengaruhnya positif maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel

independen dalam penelitian ini adalah :

1. Keunggulan Produk (X1)

2. Kualitas Pelayanan (X2)

3. Citra Perusahaan (X3)

2.16 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel

dan indikator pada penelitian ini.

Tabel 2.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Variabel Penelitian Definisi Opersional Indikator

Kepuasan Nasabah (Y) Kepuasan merupakan
tingkat perasaan dimana
seseorang menyatakan
hasil perbandingan
antara hasil kerja
produk/jasa yang
diterima dengan apa
yang diharapkan.

 Produk sesuai dengan
yang diinginkan

 Senag dalam
menggunakan produk
tersebut

 Memceritakan sesuatu
yang positif mengenai
produk

 Merekomendasikan
produk kepada orang
lain

 Terus menggunakan
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produk

Keunggulan Produk (X1) Produk adalah segala
sesuatu yang dapat
ditawarkan produsen
untuk diperhatikan,
diminta, dicari, dibeli,
digunakan, atau
dikonsumsi pasar
sebagai pemenuhan
kebutuhan atau
keinginan pasar yang
bersangkutan (Tjiptono,
2008 : 95).

 Kesesuaian produk
dengan kebutuhan

 Kualitas produk
 Keandalan produk

Kualitas Pelayanan (X2) Kualitas pelayanan dapat
didefinisikan sebagai
“ukuran seberapa bagus
tingkat layanan yang
diberikan mampu sesuai
dengan ekpektasi
pelanggan (Lewis &
Booms, 1983) dalam
Tjiptono (2008: 85)

 Tangibles
 Reliability
 Responsivenes
 Assurance
 Empathy

Citra Perusahaan (X3) Citra perusanaan adalah
persepsi masyarakat
terhadap jati diri
perusahaan.

 Perusahaan jujur &
dapat dipercaya

 Perusahaan mampu
melayani pelanggan

 Kinerja perusahaan
baik

2.17 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu,

maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis seperti yang

tersaji dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

KKeKeunggulan Produk
(X1)

Kepuasan Nasabah
( Y )

Kualitas Pelayanan
(X2)

Citra Perusahaan
(X3)
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2.18 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai keadaan

populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya dan

perlu dibuktikan kebenarannya (Hasan, 2003: 139).

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah dan telaah pustaka,

maka penulis merumuskan suatu hipotesis penelitian yaitu:

1. Diduga  Keunggulan Produk, Kualitas Pelayanan dan Citra

Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan

nasabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.


