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ABSTRAKSI 

 

Persaingan dengan mengedepankan kualitas layanan (service quality) menjadi 

sedemikian ketatnya dalam memperebutkan pangsa pasar (market share) pembiayaan usaha 

mikro. Bank-bank umum berkompetisi dengan menawarkan layanan terbaik, dan sering 

terjadi saling melakukan take over nasabah peminjam (debitur) dengan penawaran suku bunga 

yang lebih rendah dan/atau plafond pinjaman yang lebih tinggi. Sehingga yang menjadi 

harapan dari variabel loyalitas sebagai muara dari kualitas layanan menjadi kabur. 

Kotler (2009; 134) menyebutkan bahwa menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti 

dari setiap bisnis. Satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang 

berasal dari pelanggan—itu adalah semua nilai yang dimiliki sekarang dan masa depan. Suatu 

bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan 

pelanggan. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan data empirik yang diperoleh dari 

kuesioner sebanyak 150 orang responden nasabah peminjam segmen bisnis mikro pada 

wilayah supervisi BRI Kantor Cabang Bandarjaya. Secara statistik, hasil pengujian dengan 

menggunakan rumus regresi linier berganda membuktikan bahwa hampir semua variabel 

independen yang diuji diperoleh nilai signifikansi > 0,05, yang berarti variabel independen 

tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hanya satu variabel 

independen yang nilai signifikansinya < 0,05 yaitu variabel dimensi kasat mata (tangibles) 

sebesar 0,034. Hal ini berarti,  hanya variabel kasat mata yang berpengaruh pada loyalitas 

nasabah peminjam. Namun sembilan variabel independen lainnya, yaitu kehandalan 

(reliability), ketanggapan (responsivenees), kompetensi (competency), kesopanan (courtesy), 

kredibilitas (credibility), keamanan (security), akses (acces), komunikasi (communication), 

memahami pelanggan (understanding the customer) tidak berpengaruh secara signifikan pada 

variabel loyalitas. 

Dari analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka saran untuk Bisnis Mikro Bank 

BRI supervisi Cabang Bandarjaya perlu terus meningkatkan dimensi kasat mata agar lebih 

baik. Selain itu, nilai-nilai layanan Bank BRI yang dikenal dengan CAKRAM (cepat, akurat, 

ramah, aman dan nyaman) agar dilaksanakan secara optimal. 

 

Kata kunci: Kehandalan, Ketanggapan, Kompetensi, Kesopanan, Kredibilitas, Keamanan, 

         Akses, Komunikasi, Memahami Pelanggan, Kasat Mata, dan Loyalitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Penelitian 

 

 Paska reformasi perbankan (banking reform) dengan dikeluarkannya oleh 

otoritas moneter dan perbankan berupa Paket Kebijaksanaan Deregulasi 27 Oktober 

1988 yang kemudian dikenal dengan Pakto 88, telah terjadi berbagai perubahan 

mendasar terhadap konfigurasi sektor industri perbankan dan moneter pada umumnya. 

Bank-bank sebagai lembaga perantara pemilik modal (deposan) dengan pengguna dana 

(debitur) tumbuh dan berkembang secara signifikan. 

 Pertumbuhan industri perbankan di Indonesia terhenti saat terjadi krisis moneter 

pada tahun 1997. Dampak yang sangat nyata dari krisis tersebut terjadi pada industri 

perbankan di Indonesia, dan tidak sedikit bank menjadi bangkrut. Pengalaman yang 

dapat diperoleh dari krisis moneter yaitu kenyataan bahwa kinerja kredit-kredit berskala 

besar ternyata sangat rentan, sedangkan kredit berskala kecil memiliki ketahanan relatif 

lebih besar. Sebagian besar para pengusaha kecil dan menengah mampu bertahan saat 

krisis ekonomi terjadi dan hanya 4% dari mereka yang menutup usahanya (Supriyadi, 

1998:5) 

 Kenyataan ini memposisikan hampir semua bank dalam penyusunan strategi 

bisnis perbankan fokus pada kredit mikro dan retail. Dalam beberapa tahun terakhir, 

karena besarnya potensi pasar dan tingginya margin yang diharapkan serta relatif 

kecilnya resiko kredit, pembiayaan bisnis mikro diminati oleh banyak bank besar di 

Indonesia. Fenomena tersebut menyebabkan persaingan semakin ketat dalam 

memperebutkan pembiayaan di segmen bisnis mikro. Pada gilirannya Bank BRI sebagai 
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pelopor dalam pembiayaan bisnis mikro, menghadapi tantangan atau ancaman terhadap 

pangsa pasar bisnis mikro. 

 Seiring dengan pengalaman yang begitu banyak dan panjang, Bank BRI sebagai 

lembaga keuangan mikro terkemuka bukan hanya nasional tapi di dunia, telah banyak 

berperan dalam menumbuhkembangkan pengusaha mikro yang sukses. Selanjutnya 

secara makro tentunya akan menimbulkan multiplier effect terhadap pertumbuhan 

ekonomi secara nasional. Fakta di lapangan, Bank BRI bukan hanya pemberi kredit 

tetapi juga berperan sebagai konsultan dan mitra usaha para pengusaha mikro. Bahkan 

tidak sedikit pengusaha mikro terangkat dan bermigrasi menjadi bankable secara 

persyaratan teknis perbankan. 

Ada banyak para pengusaha mikro ini awalnya tidak mengenal atau tidak 

memiliki akses ke pembiayaan perbankan, oleh Bank BRI melalui pinjaman skim  

Kupedes Skala Mikro (KSM) dan Kredit Usaha Rakyat Mikro diperuntukan bagi 

nasabah yang feasible, tetapi belum bankable dirangkul, dibina dan dikembangkan 

menjadi pengusaha kecil yang handal. Dalam perjalanannya seiring dengan 

perkembangan usaha, pembiayaan mereka bermigrasi ke skim Kupedes komersial, 

bahkan ada pula yang berkembang menjadi debitur retail Bank BRI. Ketika debitur 

(karena kebutuhan bisnis) membutuhkan pembiayaan di level retail, kendatipun Unit 

Kerja (Uker) mikro kehilangan nasabah sekalipun, maka jajaran pejabat kredit lini 

(PKL) mikro turut membantu, mengawal dan memastikan nasabah tersebut migrasi ke 

BRI Kantor Cabang. 

Pinjaman skim KUR Mikro, adalah suatu potensi yang sangat besar untuk 

dikembangkan sebagai costumer base Bank BRI. Penyaluran pinjaman skim KUR 

Mikro Bank BRI sejak diluncurkan tahun 2008 telah cukup banyak debitur yang naik 
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kelas menjadi nasabah komersial. Pada awalnya pengusaha mikro yang belum bankable 

dapat menjadi bankable, bisnisnya semakin meningkat dan pinjaman mereka sudah 

menggunakan prosedur dan administrasi normal. 

Pada level kantor cabang, keragaan bisnis mikro supervisi Bank BRI Kantor 

Cabang Bandarjaya—yang selanjutnya disebut BRI Bandarjaya, dalam hal ini performa 

pinjaman KUR Mikro, baik total debitur maupun saldo pinjaman (outstanding) 

menunjukkan trend yang meningkat. 

 

Gambar 1.1. Share Debitur Per Sektor Pinjaman Tahun 2014 

 

 
 

 Sumber: Diolah dari MIR003-LPU Bank BRI Bandarjaya, 2014 

 

Pada akhir tahun 2014, share debitur KUR Mikro terhadap total debitur 

pinjaman meningkat menjadi 40 persen dari hanya 36 persen pada dua tahun 

sebelumnya (Gambar 1.1). Demikian juga kalau ditinjau dari debitur secara 

keseluruhan mengalami peningkatan, sebagaimana pada Grafik 1.2.  Pada tahun 2010 

total debitur tercatat sebanyak 15.867 orang tumbuh sebesar 84,2 persen menjadi 29.229 

orang pada akhir tahun 2014. Namun apabila dilihat pertumbuhan debitur pada segmen 

KUR Mikro pada periode yang sama, peningkatan debitur KUR Mikro lebih besar 

dibandingkan dengan semua segmen pinjaman. Pada tahun 2010, debitur KUR Mikro 



 

4 

 

sebanyak 4.386 orang meningkat menjadi 11.750 orang atau tumbuh sebesar 167,9 

persen. 

 

Gambar 1.2. Trend Peningkatan Debitur per Segmen Pinjaman 

 

 
  

Sumber: Diolah dari MIR003-LPU Bank BRI Bandarjaya, 2014. 

  

Keberhasilan Bank BRI dalam meningkatkan jumlah debitur bisnis mikro untuk 

setiap segmen pinjaman dan potensi pembiayaan usaha mikro masih cukup luas, maka 

hal ini menyebabkan pembiayaan usaha mikro menjadi bisnis yang diperebutkan oleh 

industri perbankan. Bahkan akhir-akhir ini bank-bank besar lainnya terus 

mengembangkan aksesnya, melakukan terobosan dan berinovasi untuk dapat 

menjangkau bisnis usaha mikro. Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah kantor bank di 

Provinsi Lampung dalam lima tahun terakhir cukup signifikan, sebagaimana pada grafik 

di atas. Pada tahun 2008 jumlah kantor bank di Provinsi Lampung 235 kantor 

meningkat menjadi 454 kantor pada tahun 2014. Dan apabila dilihat dari status 

kepemilikan pada Gambar 1.4, dari 454 kantor bank tersebut milik bank swasta nasional  

dan pemerintah masing-masing adalah 44 persen dan 46 persen. 
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Gambar 1.3. Perkembangan Jumlah Kantor Bank di Provinsi Lampung 

 

 
 

Sumber: Diolah dari Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Bank Indonesia,  

               2015. 

 

Jumlah kantor bank pemerintah di provinsi Lampung meningkat sebanyak 21 

kantor dari 187 pada tahun 2012 bertambah menjadi 208 kantor pada tahun 2014. 

Demikian juga apabila dilihat dari kontribusi terhadap jumlah kantor bank, meningkat 

dari 43 persen pada tahun 2012 menjadi 46 persen terhadap jumlah kantor bank di 

Provinsi Lampung tahun 2014. 

Gambar 1.4. Jumlah Kantor Bank Berdasarkan Status Kepemilikan di Provinsi  

                     Lampung Tahun 2014 

 

 
  

Sumber:  Diolah dari Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Lampung, Bank Indonesia,  

               2015. 
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Kecenderungan peningkatan jumlah kantor bank tersebut menunjukan bahwa 

bank-bank selalu berupaya mengembangkan dan mendekatkan akses pelayanan kepada 

sentra usaha masyarakat. Untuk mendorong bisnis bank, maka pembukaan kantor-

kantor baru menjadi salah satu strategi dalam mencapai kinerja bisnis bank. Disamping 

itu dalam peningkatan kinerja, manajemen bank menempatkan kualitas layanan sebagai 

instrumen dalam memperebutkan pangsa pasar. Industri perbankan secara terus menerus 

menambah jaringan kerja dan meningkatkan kualitas layanan dengan tujuan untuk 

membangun loyalitas nasabah. Selanjutnya diharapkan nasabah-nasabah yang sudah ada 

dapat dipertahankan dengan tetap mendapatkan nasabah baru. 

Pada Bank BRI Cabang Bandarjaya sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, dari 

sisi pembiayaan, jumlah nasabah peminjam (debitur) bisnis mikro mengalami 

pertumbuhan sebesar 56,2 persen. Pada tahun 2012 jumlah debitur sebanyak 18.714 

orang meningkat menjadi sebanyak 29.229 orang pada tahun 2014. Namun demikian, 

apabila dilihat dari target dan pencapaian pada tahun 2012 dan tahun 2013 belum 

memadai.  

RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) atau target tahun 2012 dan tahun 

2013 sebagai baromater kinerja suatu unit kerja (Uker) bisnis mikro, baik pencapaian 

total debitur maupun total pinjaman kurang dari 90 persen terhadap target yang telah 

ditetapkan, sebagaimana pada tabel 1.1. Secara total pencapaian debitur bisnis mikro 

sewilayah supervisi BRI Cabang Bandarjaya berjumlah 18.714 orang dari target 21.241 

orang atau pencapaian hanya 88,10 persen dibandingkan dengan target. Target nominal 

pinjaman juga tidak tercapai, secara total pencapaian hanya 76,70 persen. 
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Tabel 1.1. Pencapaian Target OS Pinjaman dan Debitur Tahun 2012 

    
(dalam ribuan) 

Segmentasi  Target Pencapaian %Pencapaian 

Total Pinjaman         399.454.562        306.388.932  76,70 

Kupedes Komersial         245.801.164           197.290.384  80,26 

KUR Mikro              89.750.896             57.292.169  63,83 

Briguna Mikro          63.902.502             51.806.379  81,07 

Total Debitur                       21.241                   18.714  88,10 

Kupedes Komersial                        12.206                    10.513  86,13 

KUR Mikro                                7.400                      6.741  91,09 

Briguna Mikro                          1.635                      1.460  89,30 
          

Sumber: Diolah dari MIR003-LPU dan RKAP Bank BRI Cabang Bandarjaya, 2012 

 

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada tahun berikutnya, bahkan 

persentase pencapaian target Tahun 2013 dibawah pencapaian tahun sebelumnya. Pada 

Tabel 1.2 secara total target debitur sebanyak 26.690 orang, namun pencapaian hanya 

sebesar 23.393 orang atau 87,6%. 

 

Tabel 1.2. Pencapaian Target  Debitur Tahun 2013 

 

Segmentasi Pinjaman Target Pencapaian %Pencapaian 

Kupedes Komersial             14.168           12.682  89,51 

KUR Mikro             10.444             9.237  88,44 

Briguna Mikro               2.078             1.474  70,93 

Total Debitur        26.690       23.393  87,65 

 
Sumber: Diolah dari MIR003-LPU dan RKAP Bank BRI Cabang Bandarjaya, 2013 

 

Sebagaimana pada Gambar 1.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 

pencapaian target pada semua segmen pinjaman belum memadai. Persentase pencapaian 

terkecil terjadi pada segmen pinjaman golongan berpenghasilan tetap Briguna Mikro. 

Dilihat dari perkembangan jumlah debitur dari tahun ketahun, secara kumulatif memang 

menunjukkan peningkatan. Namun dilihat dari pencapaian target, kinerja bisnis mikro, 

terutama dalam hal penyaluran kredit ke sektor usaha mikro belum maksimal. 
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Gambar 1.5. Pencapaian Target Debitur Tahun 2013 

 

 
  

 Sumber: Diolah dari MIR003-LPU dan RKAP Bank BRI Cabang Bandarjaya, 2013 

 

 

Kotler, (2009; 134) menyebutkan bahwa menciptakan pelanggan yang loyal 

adalah inti dari setiap bisnis. Satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan 

adalah nilai yang berasal dari pelanggan—itu adalah semua nilai yang dimiliki sekarang 

dan masa depan. Suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, 

mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. 

Persaingan dengan mengedepankan kualitas layanan (service quality) menjadi 

sedemikian ketatnya dalam memperebutkan pangsa pasar (market share) pembiayaan 

mikro. Bank-bank umum berkompetisi dengan menawarkan pelayanan terbaik, dan 

tidak jarang terjadi saling melakukan take over debitur, sehingga yang menjadi 

harapan dari variabel loyalitas sebagai muara dari kualitas layanan menjadi kabur. 

Berlatar dari fenomena tersebut di atas, maka stressing point penelitian ini lebih pada 

analisis strategi membangun loyalitas nasabah debitur bisnis mikro. Tentunya hal ini 

tidak terlepas dari faktor kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah peminjam 

(debitur). Maka oleh karena itu, penetapan judul penelitian ini adalah Pengaruh 

Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Debitur Bisnis Mikro Bank BRI. 
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 I.2. Rumusan Masalah Penelitian 

 Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah dimensi kualitas layanan 

berpengaruh pada loyalitas debitur bisnis mikro Bank BRI ? 

 

I.3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

I.3.1. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dimensi kualitas layanan terhadap loyalitas debitur bisnis mikro Bank BRI. 

 

I.3.2. Manfaat Penelitian 

          Penelitian ini diharapkan akan dapat menyumbangkan manfaat bagi banyak pihak 

baik internal maupun eksternal Bank BRI. Manfaat penelitian berdasarkan hasil analisis 

dapat ditinjau dari segi empiris maupun teoritis. 

 

1.   Manfaat Empiris 

a.  Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dimensi kualitas layanan terhadap 

loyalitas nasabah. 

b. Terhadap peneliti, hasil dan analisis penelitian ini diharapkan dapat 

mengembangkan dan memperdalam wawasan dalam bidang Manajemen 

Pemasaran jasa keuangan. 
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2.   Manfaat Teoritis 

Secara teoritis tentunya hasil dan analisis penelitian ini diharapkan dapat berguna 

untuk memperkaya kajian ilmu Manajemen Pemasaran (marketing management), 

dan perilaku customer dibidang jasa keuangan. 

 

3.   Manfaat Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas nasabah dengan memfokuskan 

pada kualiatas layanan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN  

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

 

II.1.   Pemasaran 

II.1.1 Pengertian Pemasaran 

 Pemasaran (marketing) adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

manusia dan sosial. Secara lebih singkat adalah ―memenuhi kebutuhan dengan cara 

yang menguntungkan‖ (Kotler dan Keller; 2009; 5). 

American Marketing Association (AMA) menawarkan definisi formal berikut: 

Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola 

hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku 

kepentingannya. Sehingganya terjadi manajemen pemasaran (marketing management) 

sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta 

menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan 

mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Menurut Kotler dan Keller (2009; 8), Pemasar (marketer) adalah seseorang yang 

mencari respons—perhatian, pembelian, dukungan, sumbangan—dari pihak lain yang 

disebut prospek (prospect). Dalam setiap kasus, pemasar harus mengidentifikasi 

penyebab mendasar dari suatu keadaan permintaan dan kemudian  menentukan  suatu  

rencana  tindakan  untuk  mengalihkan  keadaan permintaan tersebut ke keadaan 

permintaan yang diinginkan. 
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Pasar secara tradisional adalah tempat fisik dimana pembeli dan penjual 

berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Pasar dapat dideskripsikan sebagai 

sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atas suatu produk atau kelas produk 

tertentu. 

Pada Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara industri dan pasar. Penjual dan 

pembeli dihubungkan oleh empat arus. Penjual mengirimkan barang, jasa dan 

komunikasi (seperti iklan dan surat langsung kepada pasar), sebagai imbalannya mereka 

menerima uang dan informasi (seperti sikap pelanggan dan data penjualan). Rangkaian 

dalam menunjukkan pertukaran uang untuk barang dan jasa; sedangkan rangkaian luar 

menunjukkan pertukaran informasi. 

 

Gambar 2.1 Sistem Pemasaran yang Sederhana 

 

   Komunikasi    

         

         

Industri Barang / Jasa Pasar 

              

(sekumpulan penjual) Uang (sekumpulan pembeli) 

         

             

  Informasi   
 

Sumber: Kotler dan Keller (2009: 9) 

                          

                              

 

II.1.2. Konsep Pemasaran 

Filosofi pemasaran mengalami evolusi dari orientasi internal (inward-looking) 

menuju orientasi eksternal (outward-looking). Artinya, pemasaran beralih yang semula 

menekankan ―try to sell what I can make‖ (berusaha menjual apa saya yang bisa saya 
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buat/hasilkan) menjadi ―try to make what I can sell‖ (berusaha menghasilkan produk 

atau jasa yang bisa dijual karena dibutuhkan dan diinginkan konsumen). Orientasi 

internal tercermin dalam konsep produksi, konsep produk dan konsep penjualan. 

Sedangkan orientasi eksternal direfleksikan dalam konsep pemasaran dan konsep 

pemasaran sosial. Kendati demikian, setiap konsep memiliki keunikan dan konteks 

aplikasinya masing-masing. (Tjiptono dan Chandra, 2012: 19). 

● Konsep Produksi (production concept) berkeyakinan bahwa konsumen akan 

menyukai produk-produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. 

Penganut konsep ini akan berkonsentrasi pada upaya menciptakan efisiensi 

produksi, biaya rendah dan distribusi massal. 

●  Konsep Produk (product concept) berpandangan bahwa konsumen bakal menyukai 

produk-produk yang memberikan kualitas, kinerja atau fitur inovatif terbaik. 

Penganut konsep ini akan berkonsentrasi pada upaya penciptaan produk superior 

dan penyempurnaan kualitasnya. 

●  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 berkonsentrasi pada usaha-

usaha promosi dan penjualan yang agresif. 

● Konsep Pemasaran (marketing concept) berpandangan bahwa kunci untuk 

mewujudkan tujuan organisasi terletak pada kemampuan organisasi dalam 

menciptakan, memberikan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan (customer 

value) kepada pasar sasarannya secara lebih efektif dibandingkan pada pesaing. 

Nilai pelanggan adalah rasio antara apa yang diperoleh pelanggan dan apa yang ia 

berikan. Konsep pemasaran bertumpu pada empat pilar utama: pasar sasaran (target 
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market), kebutuhan pelanggan, pemasaran terintegrasi (integrated marketing), dan 

profitabilitas. Tujuan akhir konsep pemasaran adalah membantu organisasi 

mencapai tujuannya. Dalam kasus organisasi bisnis, tujuan utamanya adalah laba; 

sedangkan untuk organisasi nirlaba dan organisasi publik, tujuannya adalah 

mendapatkan dana yang memadai untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan 

pelayanan publik. 

●  Konsep Pemasaran Sosial (societal marketing concept) berkeyakinan bahwa tugas 

organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasar sasaran dan 

memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan lebih efisien 

dibandingkan para pesaing sedemikian rupa sehingga bisa mempertahankan dan 

meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan 

keseimbangan antara laba perusahaan, kepuasan pelanggan, dan kepentingan publik 

(termasuk didalamnya kelestarian lingkungan). 

 

II.1.3. Perspektif Baru dalam Pemasaran 

Pemasaran (marketing) mengalami perkembangan pesat dan dramatis. Berbagai 

transformasi telah, sedang dan akan terus berlangsung. McKenna menegaskan bahwa 

―marketing is everything and everything is marketing‖. Dengan kata lain, pemasaran 

bukan lagi sekedar departemen atau fungsi manajerial dalam sebuah organisasi. 

Pemasaran telah menjelma menjadi filosofi dan cara berbisnis yang berorientasi pada 

pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara efektif, efisien dan etis 

sedemikian rupa sehingga lebih unggul dibandingkan para pesaing dan berkontribusi 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara umum. (Tjiptono 

dan Chandra, 2012: 21) 
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Dinamika lingkungan bisnis merupakan faktor kritis yang wajib dicermati setiap 

pemasar, karena setiap perubahan lingkungan bisa menghadirkan peluang sekaligus 

ancaman yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Secara garis 

besar , terdapat lima faktor pemicu perubahan utama (5C) yang memainkan peranan 

penting dalam mempengaruhi perkembangan pasar, diantaranya; Customers, Company, 

Competition, Collaborators, dan Change. (Tjiptono dan Chandra,  2012: 22) 

Faktor pertama (Customers) ditunjukkan dengan konsumen yang semakin 

‗cerewet‘ (more demanding), cerdas (savvy) dan canggih (sophisticated). Faktor kedua 

(Company) berkaitan dengan sulitnya menciptakan kompetensi inti dan keunggulan 

kompetitif yang langgeng. Faktor ini terkait erat dengan faktor ketiga (Competition) 

yang bercirikan semakin kaburnya batas-batas antar negara dan antar industri, 

berkembangnya pasar maya (marketspace) sebagai arena persaingan baru, 

membanjirnya produk imitasi, semakin menguatnya private brands, munculnya 

pesaing-pesaing baru berskala global.  

Faktor keempat (Collaborators) berkaitan dengan jalinan relasi jangka panjang 

yang saling menguntungkan dan didasari rasa saling percaya (trust) dengan para 

kolaborator (seperti pemasok, distributor, kreditor, jasa kurir, perusahaan transportasi, 

konsultan serta pihak-pihak lain). Sedangkan faktor kelima (Change) meliputi 

perubahan lingkungan ekonomi, demografis, sosial, budaya, politik, hukum, teknologi 

dan sumber daya alam yang membawa dampak transformasional pada praktik bisnis. 
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II.2.    Jasa 

II.2.1. Pengertian Jasa 

 Menurut Zethaml dan Mary, dalam Lupiyoadi (2008: 5-6) memberikan batasan 

tentang jasa sebagai berikut: 

Service is all economic activities whose output is not a physical product or 

contruction is generally consumed at that time it is produced, and 

provides added value in forms (such as convenience, amusement, comfort 

or health).  

 

Jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk 

fisik atau kunstruksi, yang umumnya dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan serta 

memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan 

konsumen). 

Kotler (1994) mendefinisikan jasa sebagai tindakan atau kegiatan yang dapat 

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

mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik 

atau sebaliknya. 

 

II.2.2. Karekteristik dan Klasifikasi Jasa 

Produk jasa memiliki karekteristik yang berbeda dengan produk barang (fisik).  

Karekteristik jasa sebagai berikut (Lupiyoadi dan  Hamdani, 2008: 6-7) 

●  Intangibility (tidak berwujud). Nilai penting dari hal ini adalah nilai tak berwujud 

yang dialami konsumen dalam bentuk kenikmatan, kepuasan atau kenyamanan. 

● Unstorability (tidak dapat disimpan). Jasa tidak mengenal persediaan atau 

penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karekteristik ini disebut juga 



 

17 

inseparability (tidak dapat dipisahkan), menginat pada umumnya jasa dihasilkan 

dan dikonsumsi secara  bersamaan. 

● Customization (kustomisasi). Jasa sering kali didesain khusus untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

Produk jasa bagaimanapun juga tidak ada yang benar-benar mirip antara satu 

dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk memahami sektor ini, ada beberapa cara 

pengklasifikasian produk jasa ini.  

Pertama, didasarkan atas tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa sebagai 

bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan. Kedua, jasa juga bisa diklasifikasikan 

berdasarkan kesamaannya dengan operasi  manufaktur. 

 

II.3.    Perilaku Konsumen 

II.3.1. Pengertian Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler dan Keller; 

2009: 166). 

Menurut Setiadi, (2003), Perilaku Konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu 

yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang dan 

pelayanan termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. 

 Proses pengambilan keputusan pembelian suatu barang atau pelayanan akan 

melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan peran masing-masing. Peran yang dilakukan 

tersebut adalah: 
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a. Initiator, adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu. 

b. Influencer, adalah individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Informasi mengenai kriteria yang diberikan akan dipertimbangkan baik secara 

sengaja atau tidak. 

c. Decider, adalah yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan 

dibeli, bagaimana membelinya. 

d. Buyer, adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. 

e.  User, yaitu individu yang mempergunakan produk atau pelayanan yang dibeli. 

 

II.3.2. Faktor Perilaku Konsumen 

 Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan 

pribadi. Faktor budaya memberikan pengaruh yang paling luas dan dalam. (Kotler dan 

Keller; 2009: 166-172). 

●   Faktor Budaya 

Budaya (culture) adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Faktor 

budaya memberikan pengaruh yang paling luas dan dalam. Kelas budaya, 

subbudaya, dan sosial sangat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. 

Pemasar harus benar-benar memperhatian nilai-nilai budaya di setiap negara untuk 

memahami cara terbaik memasarkan produk lama mereka dan mencari peluang 

untuk produk baru. 

Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya (subculture) yang lebih kecil yang 

memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka.  

Subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. 
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Ketika subbudaya tumbuh besar dan cukup kaya, perusahaan sering merancang 

program pemasaran khusus untuk melayani mereka.  

●   Faktor Sosial 

Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga serta peran 

sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. Kelompok referensi (reference 

group) seseorang adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung 

(tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap perilaku orang tersebut. Kelompok 

yang mempunyai pengaruh langsung disebut kelompok keanggotaan (membership 

group). Beberapa dari kelompok ini merupakan kelompok primer (primary group), 

yang berinteraksi secara terus menerus dan tidak resmi, seperti keluarga, teman, 

tetangga, dan rekan kerja. Masyarakat menjadi kelompok sekunder (secondary 

group), seperti agama, profesional, dan kelompok persatuan perdagangan, yang 

cenderung lebih resmi. 

Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam 

masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama 

yang paling berpengaruh. Ada dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Keluarga 

orientasi (family of orientation) terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Dari 

orang tua, seseorang mendapatkan orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi 

serta rasa ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Pengaruh yang lebih langsung 

terhadap perilaku pembelian setiap hari adalah keluarga prokreasi (family of 

procreation)—yaitu, pasangan dan anak-anak. 

Peran dan Status dapat didefinisikan sebagai posisi seseorang dalam tiap kelompok. 

Peran (role) terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap 

peran menyandang status. Orang memilih produk yang mencerminkan dan 
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mengkomunikasikan peran mereka serta status aktual atau status yang diinginkan 

dalam masyarakat. 

●   Faktor Pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi 

meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli; pekerjaan dan keadaan 

ekonomi; kepribadian dan konsep diri; serta gaya hidup dan nilai.  

Usia dan Tahap Siklus Hidup 

Selera dalam makanan, pakaian, perabot, dan rekreasi sering berhubungan dengan 

usia. 

Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi 

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Pemasar berusaha mengidentifikasi 

kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan 

jasa mereka dan bahkan menghantarkan produk khusus untuk kelompok pekerjaan 

tertentu.  Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi.  

Kepribadian dan Konsep Diri 

Yang dimaksud dengan kepribadian (personality) adalah sekumpulan sifat 

psikologis manusia yang menyebabkan respons yang relatif konsisten dan tahan 

lama terhadap ransangan lingkungan. Konsumen sering memilih dan menggunakan 

merek yang mempunyai kepribadian merek yang konsisten dengan konsep diri 

mereka sendiri.  

Gaya Hidup dan Nilai 

Orang-orang dari subbudaya, kelas sosial, dan pekerjaan yang sama mungkin 

mempunyai gaya hidup yang cukup berbeda. 
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II.4.     Layanan 

II.4.1.  Pengertian Layanan 

Pelayanan menurut Kotler dan Keller, dalam Siagian (2012) merupakan setiap 

tindakan atas kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang 

pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.  

Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan konsumen, sebab pertumbuhan 

pelayanan akan sangat tergantung pada penilaian konsumen terhadap kinerja atau 

penampilan pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan. 

 

II.4.2. Karakteristik Layanan 

 Kotler dan Keller, dalam Siagian (2012) berpendapat bahwa pelayanan memiliki 

empat karakteristik utama yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran, 

yaitu: 

1.   Tidak Berwujud (intangibility) 

Suatu pelayanan mempunyai sifat tidak berwujud, tidak dapat dirasakan dan 

dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen. 

2.   Tidak Terpisahkan (insparibility) 

Pada umumnya pelayanan yang diproduksi dan dirasakan pada waktu bersamaan 

dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserahkan kepada pihak lainnya, 

maka ia akan tetap merupakan bagian dari pelayanan tersebut. 

3.   Bervariasi (variability) 

Pelayanan senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa penyedia 

pelayanan, penerima pelayanan dan kondisi dimana pelayanan tersebut diberikan. 

4.   Mudah Lenyap (perishability) 
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Daya tahan suatu pelayanan tergantung suatu situasi yang diciptakan oleh beberapa 

faktor. 

 

II.4.3. Kualitas Layanan 

American Society for Quality Control, mendefinisikan kualitas (quality) adalah 

totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau sersirat. Penjual telah 

menghantarkan kualitas ketika produk atau jasanya  memenuhi atau melebihi ekspektasi 

pelanggan. Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan 

adalah tiga hal yang terkait erat. Semakin tinggi tingkat kualitas, semakin tinggi pula 

tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga yang lebih tinggi 

dan (sering kali) biaya yang lebih rendah. (Kotler dan Keller, 2009: 143) 

Kualitas menurut ISO 9000, dalam Lupiyoadi dan Hamdani, (2008: 175), adalah 

―degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirement” (derajat yang 

dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan). Persyaratan 

dalam hal ini adalah “need of expectation that is stated, generally implied or 

obligatory” (kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib).  

Jadi, kualitas sebagaimana yang diinterpretasikan ISO 9000 merupakan 

perpaduan antara sifat dan karekteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. Pelanggan yang menentukan dan menilai 

sampai seberapa jauh sifat dan karekteristik itu memenuhi kebutuhannya. Konsep 

kualitas sendiri pada dasarnya bersifat relatif, yaitu tergantung dari perspektif  yang 

digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. Pada dasarnya terdapat tiga 

orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu sama lain: (1) persepsi konsumen, (2) 
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produk / jasa, dan (3) proses. Untuk jasa produk dan proses tidak dapat dibedakan 

dengan jelas, bahkan produknya adalah proses itu sendiri. 

 

II.4.4. Gap Analysis Model 

 Model ServQual (service quality) dirumuskan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry berdasarkan serangkaian penelitian mereka terhadap sektor jasa. Model yang 

dikenal pula dengan istilah Gap Analysis Model ini berkaitan erat dengan model 

kepuasan pelanggan yang didasarkan pada rancangan diskonfirmasi. Apabila kinerja 

pada suatu atribut (attribute performance) meningkat lebih besar daripada harapan 

(expectation) atas atribut bersangkutan, maka persepsi terhadap kualitas pelayanan akan 

positif dan sebaliknya. Model ini berfokus pada 5 gap yang berpengaruh terhadap 

kualitas layanan (Tjiptono dan Chandra, 2012: 77-78). 

1.   Gap Persepsi Manajemen (knowledge gap) 

2.   Gap Spesifikasi Kualitas (standards gap) 

3.   Gap Penyampaian Layanan (delivery gap) 

4.   Gap Komunikasi Pemasaran (communications gap) 

5.   Gap dalam Pelayanan yang Dirasakan (service gap) 

 

Model ini dikembangkan dengan maksud untuk membantu dalam menganalisis 

sumber masalah kualitas dan memahami cara-cara memperbaiki kualitas jasa. Pada 

Gambar 2.2 diilustrasikan bahwa garis horizontal memisahkan dua fenomena utama, 

yaitu bagian atas merupakan fenomena yang berkaitan dengan pelanggan, dan bagian 

bawah mengacu pada fenomena perusahaan. Selain dipengaruhi pengalaman masa lalu, 
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kebutuhan pribadi pelanggan, komunikasi gethok tular, jasa yang diharapkan juga 

dipengaruhi aktifitas komunikasi dan interaksi perusahaan. 

 

Gambar 2.2. Gap Model of Service Quality 

 

Sumber: Lupiyoadi dan Hamdani, (2006: 185) 

 
 

1.   Gap Persepsi Manajemen (knowledge gap) 

Gap pertama terjadi antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen. Ada 

beberapa kemungkinan penyebab perbedaan tersebut terjadi antara lain: kurangnya 

orientasi penelitian pemasaran, pemanfaatan yang tidak memadai atas temuan 

penelitian, kurangnya interaksi antara pihak manajemen dan pelanggan, buruknya 

atau tiadanya aliran informasi ke atas dari staf kontak pelanggan ke pihak 

perusahaan, dan terlalu banyak jenjang manajerial yang menghambat atau 

mengubah informasi yang disampaikan dari karyawan kontak pelanggan ke pihak 

perusahaan. 
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2.   Gap Spesifikasi Kualitas (standards gap) 

Gap kedua terjadi antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan 

spesifikasi kualitas layanan. Gap ini berarti antara spesifikasi kualitas pelayanan 

tidak konsisten dengan persepsi perusahaan terhadap ekspektasi kualitas. 

Penyebabnya antara lain: tidak adanya standar kinerja yang jelas, manajemen 

perusahaan yang buruk, kurangnya dukungan dan komitmen manajemen puncak 

terhadap perencanaan kualitas pelayanan. 

3.   Gap Penyampaian Layanan (delivery gap) 

Gap ketiga terjadi antara spesifikasi kualitas layanan dan penyampaian layanan. 

Gap ini berarti bahwa spesifikasi kualitas jasa tidak terpenuhi oleh kinerja dalam 

penyampaian jasa. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor antara 

lain: spesifikasi kualitas terlalu rumit atau kaku, para karyawan tidak menyepakati 

spesifikasi tersebut dan karenanya tidak memenuhinya, manajemen operasi 

pelayanan yang buruk. Selain itu mungkin pula karyawan dihadapkan pada standar-

standar yang saling bertentangan satu sama lain. 

4.   Gap Komunikasi Pemasaran (communications gap) 

Gap keempat menyangkut perbedaan antara penyampaian layanan dan komunikasi 

eksternal. Gap ini berarti bahwa janji-janji yang disampaikan melalui aktifitas 

komunikasi tidak konsisten dengan pelayanan yang disampaikan kepada pelanggan. 

Ekspektasi pelanggan mengenai kualitas pelayanan dipengaruhi oleh pernyataan 

yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi eksternal pemasaran. Kesenjangan 

ini terjadi karena: perencanaan komunikasi dengan pelanggan tidak terintegrasi 

dengan operasi jasa, dan adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang 

berlebihan. Dalam hal ini komunikasi eksternal telah mendistorsi harapan nasabah. 
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 Ada sejumlah strategi yang ditawarkan untuk memperkecil gaps atau 

kesenjangan-kesenjangan kualitas pelayanan. 

 

Tabel 2.1. Strategi Memperkecil Gaps 

 

GAP STRATEGI POKOK STRATEGI RINCI 

 

Gap 1 

 

Mempelajari apa yang 

diharapkan pelanggan 

 

■   Berusaha memahami ekspektasi pelanggan melalui riset, 

analisis komplain, panel pelanggan, dll. 

■    Meningkatkan interaksi langsung antara perusahaan dan 

pelanggan dalam rangka meningkatkan pemahaman 

mengenai kebutuhan dan preferensi pelanggan. 

■    Memperbaiki komunikasi ke atas (upward 

communication) dari karyawan ke pihak audit 

perusahaan, dan mengurangi jumlah jenjang/level 

manajemen di antara keduanya.  

■    Menindaklanjuti informasi dan wawasan yang diperoleh 

dari riset pelanggan.  

 

 

Gap 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun standard kualitas 

jasa yang tepat dan jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■   Memastikan bahwa manajemen puncak menunjukkan 

komitmen konsisten pada kualitas berdasarkan sudut 

pandang pelanggan. 

■    Melibatkan manajemen madya dalam penetapan, 

pengkomunikasian, dan penerapan standar pelayanan 

pelanggan dalam setiap unit kerja mereka. 

■   Membekali para karyawan dengan keterampilan untuk 

menyampaikan pelayanan yang berkualitas.  

■   Bersikap reseptif terhadap cara – cara baru dalam 

menjalankan bisnis yang bisa mengatasi berbagai 

hambatan dalam rangka mewujudkanjasa berkualitas.  

■   Membakukan tugas – tugas kerja repetitif demi 

menjamin konsistensi dan reliabilitas, baik melalui 

penerapan hard technology (seperti otamatisasi) maupun 

soft technology (penyempurnaan metode kerja). 

■   Menerapkan sasaran kualitas jasa yang jelas, menantang, 

realistis dan dirancang secara ekplisit untuk memenuhi 

harapan pelanggan.  

■    Mengklarifikasikan tugas – tugas kerja yang memiliki 

dampak terbesar pada kualitas dan karenanya harus 

mendapatkan prioritas utama. 

■    Memastikan bahwa karyawan memahami dan menerima 

sasaran dan prioritas yang disepakati. 

■    Mengukur kinerja dan menberikan balikan rutin.  

■    Menghargai para karyawan atas keberhasilan mereka 

dalam mencapai sasaran kualitas. 
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Tabel  
 

 2.1 (lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAP 

 

 

STRATEGI POKOK 

 

 

STRATEGI RINCI 

 

 

Gap 3 

 

 

Memastikan bahwa kinerja 

pelayanan sesuai dengan 

standar 

 

 

■    Memastikan peranan setiap karyawan melalui deskripsi 

kerja yang jelas dan rinci. 

■    Memastikan bahwa setiap karyawan memahami 

kontribusi pekerjaan mereka terhadap kepuasan 

pelanggan. 

■    Menyelaraskan karyawan dengan pekerjaan melalui 

proses seleksi yang menekankan kemampuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap 

pekerjaan dengan baik. 

■    Menyediakan pelatihan teknis yang dibutuhkan 

karyawan dalam rangka pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepada mereka secara efektif. 

■    Meningkatkan kinerja karyawan melalui pemilihan 

teknologi dan peralatan yang paling tepat dan andal.  

■    Melatih karyawan dalam hal keterampilan antar – 

pribadi khususnya menyangkut interaksi dengan 

pelanggan. 

■    Membangun tim kerja sedemikian rupa sehingga para 

karyawan bisa bekerja sama dengan baik.  

 

 

Gap 4 

 

Memastikan bahwa 

penyampaian jasa sesuai 

dengan janji yang diberikan 

 

■    Mengumpulkan masukan dari karyawan operasional 

sewaktu iklan baru sedang dibuat. 

■    Menyusun kampanye internal yang bersifat edukasional 

dan motivasional untuk memperkuat keterkaitan antara 

departemen pemasaran, operasi dan sumber daya 

manusia. 

■    Memastikan bahwa standar pelayanan yang konsisten 

diberlakukan di semua lokasi penyedia pelayanan. 

■    Memastikan bahwa isi iklan dan sosialisasi 

mencerminkan secara akurat kharakteristik – 

kharakteristik pelayanan yang paling penting bagi 

pelanggan dalam interaksinya. 

■    Mengelola haparan pelanggan dengan cara 

menginformasikan kepada mereka apa saja yang 

mungkin dan tidak mungkin mereka terima, serta yang 

paling penting, disertai alasannya. 

■    Menawarkan berbagai tingkat pelayanan dengan harga 

yang berbeda kepada para pelanggan, serta menjelaskan 

perbedaan di antara macam – macam tingkat pelayanan 

tersebut. 

 

 

Sumber: Lupiyoadi dan Hamdani, (2006) 
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5.   Gap dalam Pelayanan yang Dirasakan (service gap) 

 Gap kelima merupakan gap antara perceived service dan expected service. Adanya 

perbedaan antara jasa yang dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan. Jika 

keduanya terbukti sama, maka perusahaan akan memperoleh citra dan dampak 

positif. Namun, apabila yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka 

kesenjangan ini akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. Gap ini bisa 

menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif, seperti: komunikasi gethok tular yang 

negatif, dampak negatif terhadap citra korporat, dan kehilangan pelanggan. 

 

II.4.5. Dimensi Kualitas Layanan 

 

Kualitas Layanan mencerminkan perbandingan antara tingkat layanan yang 

disampaikan perusahaan dibandingkan ekspektasi pelanggan. Dengan kata lain, kualitas 

layanan (Service Quality) selanjutnya populer disebut model ServQual yang dibangun 

atas adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan nyata 

yang mereka terima (perceived service) dengan layanan yang sesungguhnya yang 

diharapkan/diinginkan (expected service). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, 

maka layanan dapat dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang dari yang 

diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan 

harapan maka layanan tersebut memuaskan. (Tjiptono,  2012: 77) 

Pengukuran kualitas jasa dalam model ServQual didasarkan pada skala multi-

item yang dirancang untuk mengukur expected service dan perceived service, serta gap 

diantara keduanya dalam dimensi-dimensi utama kualitas layanan. Pada penelitian 

awalnya, Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) mengidentifikasi sepuluh dimensi 
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pokok, yakni: reliabilitas, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, 

kredibilitas, keamanan, kemampuan memahami pelanggan, dan bukti fisik (Tjiptono, 

2012: 78). 

 Adapun kesepuluh dimensi kualitas pelayanan secara terperinci adalah sebagai 

berikut: 

1.  Reliabilitas (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanji 

kan secara akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya. 

2.  Daya Tanggap (responsiveness), secara singkat dapat diartikan sebagai kemauan 

untuk membantu pelanggan dengan memberikan layanan yang baik dan cepat. 

3.  Kompetensi (competency), yaitu setiap karyawan dalam perusahan memiliki ke 

terampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 

4.   Akses (acces), yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui. 

5.  Kesopanan (courtesy), meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan keramah 

an yang dimiliki para contact person. 

6.  Komunikasi (communication), yaitu memberikan informasi kepada pelanggan da 

lam bahasa mudah dipahami, serta selalu mendengar keluhan dan saran pelanggan. 

7.  Kredibilitas (credibility), yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas men 

cakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi, contact personal 

dan interaksi dengan pelanggan. 

8.  Keamanan (security), yaitu aman dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik, finansial, dan kerahasiaan. 

9.  Kemampuan Memahami Pelanggan (understanding the customer), yaitu usaha un 

tuk memahami kebutuhan pelanggan. 
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10. Bukti Fisik (tangibles), yaitu dapat diartikan sebagai penampilan fasilitas fisik, per 

alatan, personil, dan materi komunikasi. 

   

 Kualitas layanan tidak seperti kualitas barang, yang dapat diukur secara obyektif 

oleh indikator seperti daya tahan dan jumlah cacat. Kualitas layanan merupakan 

konstruk abstrak dan sulit dipahami. Dengan tidak adanya tindakan obyektif, sebuah 

pendekatan yang tepat untuk menilai kualitas suatu layanan perusahaan adalah 

mengukur persepsi konsumen terhadap kualitas (Parasuraman, dkk, 1985: 13). 

 Penelitian eksplorasi dari Parasuraman (1985) mengungkapkan bahwa kriteria 

yang digunakan dalam menilai kualitas layanani dengan 10 dimensi. Sepuluh dimensi 

ini dan deskripsinya berfungsi sebagai struktur dasar dari domain layanan berkualitas 

dari asal skala SERVQUAL (Parasuraman, dkk, 1985: 17). 

Namun pada penelitian berikutnya terhadap beberapa jenis jasa/pelayanan, 

Parasuraman dkk mengidentifikasi dan merangkum 10 dimensi tersebut menjadi 5 

dimensi pokok dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Keempat dimensi, yaitu: 

Kompetensi, Kesopanan, Kredibilitas, dan Keamanan disatukan menjadi dimensi 

Jaminan (assurance). Sedangkan tiga lainnya, yaitu: Akses, Komunikasi, dan 

Kemampuan Memahami Pelanggan disatukan menjadi Empati (empathy). 

Kelima dimensi pokok dalam mengevaluasi kualitas pelayanan tersebut adalah 

sebagai beikut (Tjiptono, 2012) : 

1.  Bukti Fisik (Tangibles), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya pada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. ini meliputi fasilitas fisik 
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(Gedung, Gudang, dan lainnya), teknologi (peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan), serta penampilan pegawainya. Secara singkat dapat diartikan sebagai 

penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi. 

2. Kehandalan (Reliability), yaitu kemampuan perusahaann untuk memberikan 

pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Harus sesuai dengan 

harapan pelanggan berarti kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, 

sikap simpatik dan dengan akurasi tinggi. Secara singkat dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat, tepat waktu, 

dan dapat dipercaya. 

3. Ketanggapan (Responsiveness), yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan 

yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Secara 

singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk membantu pelanggan dengan 

memberikan layanan yang baik dan cepat. 

4.  Jaminan (Assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para 

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada 

perusahaan. Terdiri dari komponen: komunikasi (Communication), kredibilitas 

(Credibility), keamanan (Security), kompetensi (Competence), dan sopan santun 

(Courtesy). Secara singkat dapat diartikan sebagai pengetahuan dan 

keramahtamahan personil dan kemampuan personil untuk dapat dipercaya dan 

diyakini. 

5. Empati (Empathy), yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami 
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keinginan konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan 

secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Secara singkat dapat diartikan sebagai usaha untuk mengetahui dan mengerti 

kebutuhan pelanggan secara individual. 

 

II.5.    Loyalitas 

II.5.1. Pengertian Loyalitas 

 Loyalitas (loyalty) menurut Kotler dan Keller (2009: 138) adalah ―komitmen 

yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau 

jasa yang disukai di masa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran 

berpotensi menyebabkan pelanggan beralih‖. 

Selama ini loyalitas pelanggan kerapkali dikaitkan dengan perilaku pembelian 

ulang. Dalam konteks merek, Loyalitas mencerminkan komitmen psikologis terhadap 

merek tertentu, sedangkan perilaku pembelian ulang semata-mata menyangkut 

pembelian merek tertentu yang sama secara berulang kali (bisa dikarenakan memang 

hanya satu-satunya merek yang tersedia, termurah, dan sebagainya). Pada prinsipnya 

konsep loyalitas pelanggan berlaku untuk merek, jasa, organisasi dan aktivitas 

(Tjiptono, 2012: 80).  

  

II.5.2. Loyalitas Pelanggan 

 Secara garis besar, literatur loyalitas pelanggan didominasi dua aliran utama: 

aliran stokastik (behavioral), dan aliran deterministik (sikap). Dalam perkembangan 
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terakhir, muncul pula aliran integratif yang berusaha menggabungkan perspektif sikap 

dan behavioral (Tjiptono, 2012: 80-83). 

1.   Perspektif Behavioral (stokastik) 

Berdasarkan perspektif ini, loyalitas merek diartikan sebagai pembelian ulang 

sebuah merek secara konsisten oleh pelanggan. Setiap kali seorang konsumen 

membeli ulang sebuah produk, bila ia membeli merek produk yang sama, maka ia 

dikatakan pelanggan yang setia pada merek tersebut dalam kategori produk 

bersangkutan.  

Filosofi dasar perspektif ini adalah bahwa komponen random (semata-mata 

faktor kebetulan) mendasari perubahan-perubahan struktur pasar. Model ini 

dipandang mampu menjelaskan perilaku konsumen secara agregat. Argumentasi 

utamanya: loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh begitu banyak variabel yang saling 

berinteraksi dalam frekuensi yang tidak bisa diprediksi, sehingga dalam praktik 

prosesnya bersifat stokastik (fenomena rendom). 

2.   Perspektif Sikap (deterministik) 

Perspektif ini mengasumsikan bahwa terdapat satu atau beberapa penyebab 

utama loyalitas pelanggan yang bisa diidentifikasi. Perilaku pembelian ulang sebuah 

merek yang sama oleh pelanggan yang sama tidak terjadi begitu saja; namun itu 

lebih merupakan konsekuensi langsung dari faktor tertentu dalam perilaku 

konsumen.  

Perspektif ini berfokus pada komitmen psikologis konsumen dalam pembelian, 

tanpa perlu mempertimbangkan secara spesifik perilaku pembelian efektif (aktual). 

Berbeda dengan aliran behavioral yang mengoperasionalisasikan loyalitas sebagai 



 

34 

dikotomi antara loyal dan tidak loyal, perspektif sikap mengukur loyalitas sebagai 

skala interval atau kontinum (a degree of loyalty). 

3.   Perspektif Integratif 

Artikel Dick dan Tjiptono, (2012: 83) mengidentifikasi empat situasi 

kemungkinan loyalitas berdasarkan dimensi sikap dan perilaku pembelian ulang 

(Tjiptono, 2012: 83) 

Pertama, no loyalty, yaitu bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan 

sama-sama lamah. Penyebabnya bisa bermacam-macam, diantaranya produk/jasa 

baru diperkenalkan sehingga belum dikenal; pemasar tidak mampu 

mengkomunikasikan keunggulan unik produknya; dan konsumen mempersepsikan 

semua merek relatif sama kinerjanya. 

Kedua, spurious loyalty (captive loyalty), yakni jika sikap yang relatif lemah 

dibarengi dengan pola pembelian ulang yang kuat. Penyebabnya bisa karena faktor 

familiarity atau faktor diskon. 

Ketiga, latent loyalty, tercermin bila sikap yang kuat dibarengi dengan pola 

pembelian ulang yang lemah. Sebagai contoh, bisa saja seseorang bersikap positif 

terhadap restoran tertentu, namun tetap saja ia berusaha mencari variasi dikarenakan 

pertimbangan harga atau preferensi terhadap berbagai variasi menu atau masakan. 

Keempat, loyalty, yaitu bilamana konsumen bersikap positif terhadap merek 

atau pemasok tertentu dan disertai pola pembelian yang konsisten. 

 

Kotler dan Keller (2009: 139) menyebutkan bahwa keputusan pelanggan untuk 

bersikap loyal atau bersikap tidak loyal merupakan akumulasi dari banyak masalah kecil 

dalam perusahaan. Bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan pelanggan 
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merupakan tujuan dan sarana pemasaran. Studi ketidakpuasan pelanggan memperlihatkan 

bahwa walau pelanggan yang tidak puas dengan pembelian mereka berkisar 25%, hanya 

sekitar 5% yang mengajukan keluhan dan 95% lainnya merasa bahwa menyampaikan 

keluhan tidak sebanding dengan usahanya, atau mereka tidak tahu bagaimana atau kepada 

siapa mereka harus menyampaikan keluhan itu, dan mereka berhenti membeli. 

Mengingat besarnya dampak buruk dari pelanggan yang tidak puas, penting bagi 

pemasar untuk menangani pengalaman negatif dengan tepat. Prosedur berikut dapat 

membantu memulihkan itikad baik pelanggan (Kotler dan Keller, 2009: 143): 

1. Membuka ―hotline‖ gratis untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan pelanggan. 

2. Menghubungi pelanggan yang menyampaikan keluhan secepat mungkin. Semakin 

lambat respons perusahaan, semakin besarlah ketidakpuasan yang akan 

menimbulkan berita negatif. 

3. Menerima tanggung jawab atas kekecewaan pelanggan; jangan menyalahkan 

pelanggan. 

4. Mempekerjakan orang layanan pelanggan yang memiliki empati. 

5. Menyelesaikan keluhan dengan cepat dan mengusahakan kepuasan pelanggan. 

Sebagian pelanggan yang menyampaikan keluhan sesungguhnya tidak meminta 

kompensasi yang besar sebagai tanda bahwa perusahaan peduli. 

Menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi 

semua pemasar dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka 

panjang. Perusahaan yang ingin membentuk ikatan pelanggan yang kuat harus 

memperhatikan sejumlah pertimbangan yang beragam, sebagaimana pada Tabel 2.2 

berikut (Kotler dan Keller, 2009: 153): 

Tabel 2.2. Membentuk Ikatan Pelanggan yang Kuat 
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■   Menciptakan produk, jasa dan pengalaman yang unggul bagi pasar   

      sasaran. 

■   Mengikutsertakan partisipasi lintas-departemen dalam merencanakan dan  

mengelola kepuasan dan proses retensi pelanggan. 

■   Mengintegrasikan ―suara pelanggan‖ untuk menangkap kebutuhan atau 

persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun yang tidak dalam semua 

keputusan bisnis. 

■   Mengorganisasi dan mengakses database informasi tentang kebutuhan, 

preferensi, hubungan, frekuensi pembelian, dan kepuasan pelanggan perorangan. 

■   Mempermudah pelanggan menjangkau personel perusahaan yang tepat dan 

mengekspresikan kebutuhan, persepsi dan keluhan pelanggan. 

■   Menilai potensi program frekuensi dan program pemasaran klub. 

■   Menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus. 

 
Sumber: Kotler dan Keller (2009: 153) 

 

 

Ada empat jenis kegiatan pemasaran penting yang digunakan perusahaan untuk 

meningkatkan/membangun loyalitas dan retensi (Kotler dan Keller, 2009: 153-158) 

1.   Berinteraksi dengan Pelanggan 

Mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen hubungan 

pelanggan. Beberapa perusahaan menciptakan mekanisme berkelanjutan yang 

membuat manajer senior dapat terus terhubung dengan umpan balik pelanggan dari 

lini depan. Selain itu, penting pula untuk menjadi advokat pelanggan dan sebisa 

mungkin memandang masalah dari sisi pelanggan, memahami sudut pandang 

mereka. 

2.   Mengembangkan Program Loyalitas 

Dua program loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan perusahaan adalah program 

frekuensi (Frequency Program) dan program pemasaran klub (Club membership 

Program). Program frekuensi dirancang untuk memberikan penghargaan kepada 

pelanggan yang sering membeli dan dalam jumlah besar.  

3.   Mempersonalisasikan Pemasaran 
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Personel perusahaan dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui 

pengindividuan dan personalisasi hubungan. Intinya, perusahaan yang cerdas 

mengubah pelanggan mereka menjadi klien. Satu perbedaan yang berhasil 

disimpulkan adalah: 

Institusi mungkin tidak mengenal nama pelanggan; tetapi perusahaan harus 

mengenal nama kliennya.  Pelanggan dilayani sebagai bagian dari massa 

atau bagian dari segmen yang lebih besar; klien dilayani berdasarkan basis 

perorangan. Pelanggan dilayani oleh semua orang yang kebetulan 

bertugas; klien dilayani oleh profesional yang ditugaskan khusus untuk 

mereka. 
 

4.   Menciptakan Ikatan Institusional 

Perusahaan dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau hubungan 

komputer yang membantu pelanggan mengelola pesanan, penggajian, dan 

persediaan. 

 

II.6. Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki dampak positif 

terhadap loyalitas pelanggan. Membangun Kualitas layanan merupakan salah satu cara 

yang paling efektif untuk mencapai posisi keunggulan kompetitif dan meningkatkan 

kinerja laba. Terdapat lima dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan 

bank adalah tangibility, reliability, responsibility, assurance, dan empathy.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Saravanakumar dan JothiJayakrishnan (2014) 

dengan judul Effect of Service Quality on Customer Loyalty: Empirical Evidence From 

Co-operative Bank, telah menunjukkan bahwa tangibility, reliability, responsibility, 

assurance, dan empathy berhubungan positif dengan loyalitas pelanggan. 
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Tabel 2.3. Service Qualities and Loyalty 

 

 

Service Quality 

Loyalty 

R-Value P-Value 

 

Tangibility 

Reliability 

Responsibility 

Assurance 

Empathy 

 

 

0.248 

0.445 

0.467 

0.379 

0.555 

 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

0.001 

 

Sumber: Saravanakumar & Jothijayakrishnan (2014) 

  

R-Value berkisar dari 0.555 sampai dengan 0.248. Dimensi empathy, 

responsibility dan reliability memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tangibility dan assurance. Tabel 2.3 tersebut diatas tidak ada variabel yang sangat 

berkorelasi (>0.800).  Itu menunjukkan bahwa semua variable independen, meskipun 

terkait dengan satu sama lain. 

 
Tabel 2.4. Effect of Service Quality on Customer Loyalty 

 

Service Quality B Std.Error Beta T-Value P-Value 

 

Constant 

 

8.277 

 

1.601 

 

- 

 

5.145 

 

0.001 

 

Tangibility 

Reliability 

Responsibility 

Assurance 

Empathy 

 

 

0.016 

0.224 

0.079 

0.029 

0.385 

 

0.069 

0.056 

0.071 

0.070 

0.060 

 

0.018 

0.198 

0.069 

0.021 

0.390 

 

0.227 

3.998 

1.118 

0.410 

6.370 

 

0.821 

0.001 

0.244 

0.682 

0.001 

 

Sumber: Saravanakumar, G & Jothijayakrishnan (2014) 

 

 Analisis regresi berganda selanjutnya digunakan untuk menguji tingkat 

hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil Regresi ditunjukkan pada 

tabel 2.4, tangibility, reliability, responsibility, assurance, dan empathy diperlakukan 
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sebagai variabel independen dan loyalty dianggap sebagai variabel dependen. Dimensi 

kualitas layanan yang tertinggi pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan adalah empati 

dan kehandalan, yaitu masing-masing 0.385 dan 0.224. 

 Penelitian yang juga dilakukan oleh Mirzapur, Akhlagh dan Teleghani (2014) 

dengan judul Impact of Service Quality on Customers Loyalty with Emphasis on 

Customer Satisfaction Index Model (CSI), menunjukkan bahwa kualitas layanan 

memiliki dampak pada kepuasan pelanggan. 

 

II.7. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kotler dan Keller menyebutkan bahwa menciptakan pelanggan yang loyal 

adalah inti dari setiap bisnis. Don Peppers dan Martha Rogers menyatakan satu-satunya 

nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan—itu 

adalah semua nilai yang dimiliki sekarang dan masa depan. Suatu bisnis disebut sukses 

jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. 

 Beberapa perusahaan didirikan dengan model bisnis dimana pelanggan 

ditempatkan diatas, dan advokasi pelanggan telah menjadi strategi—dan juga 

keunggulan kompetitif (Kotler dan Keller, 2009: 134). 

Manajer yang menyakini bahwa pelanggan adalah satu-satunya ―pusat laba‖ 

telah meninggalkan diagram organisasi tradisional (Gambar 2.3a). Perusahaan 

pemasaran yang berhasil adalah yang membalik diagram tersebut (Gambar 2.3b). 

 

Gambar 2.3.  Diagram Organisasi Tradisional Vs Organisasi Modern  

                      Berorientasi pada Pelanggan 
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Sumber: Kotler dan Keller  (2009: 135) 

 

Pada puncak piramid terdapat pelanggan, urutan berikutnya adalah orang-orang 

garis depan yang memenuhi, melayani dan memuaskan pelanggan; dibawahnya terdapat 

manajer menengah yang tugasnya mendukung orang garis depan sehingga mereka dapat 

melayani pelanggan dengan baik; dan didasar piramid terdapat manajemen puncak yang 

tugasnya mempekerjakan dan mendukung manajer menengah yang baik.  

Pada Gambar 2.3b, ditambahkan pelanggan disepanjang sisi gambar, untuk 

mengindikasikan bahwa manajer disemua tingkat harus terlibat secara pribadi dalam 

mengetahui, memenuhi, dan melayani pelanggan. 

 Dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan, menurut Parasuraman, dkk, 

dalam Tjiptono dan Chandra (2012:77-79) kualitas pelayanan mencerminkan 

perbandingan antara tingkat layanan yang disampaikan perusahaan dibandingkan 

ekspektasi pelanggan. Dengan kata lain, kualitas layanan (Service Quality) selanjutnya 

populer disebut model SerQual yang dibangun atas adanya perbandingan dua faktor 

utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan nyata yang mereka terima (perceived 
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service) dengan layanan yang sesungguhnya yang diharapkan/diinginkan (expected 

service).  

Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan 

bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan 

dikatakan tidak bermutu. Apabila kenyataan sama dengan harapan maka layanan 

tersebut memuaskan. 

 

Gambar 2.4. Manfaat Kepuasan Pelanggan 

 

 
 

Loyalitas Pelanggan 

 

 

Penjualan Silang 

 

 

                                                           

   

 

Sumber: Tjiptono dan Chandra (2012: 57) 

 

Secara garis besar, kepuasan pelanggan memberikan dua manfaat utama bagi 

perusahaan, yaitu berupa loyalitas pelanggan dan gethok tular positif (Gambar 2.4). 

Dampak positif pada loyalitas pelanggan; berpotensi menjadi sumber pendapatan masa 

depan (terutama melalui pembelian ulang, cross-selling, dan up selling). 

Pengukuran kualitas jasa dalam model ServQual didasarkan pada skala multi-item yang 

dirancang untuk mengukur expected service dan perceived service, serta gap diantara 

keduanya dalam dimensi-dimensi utama kualitas layanan. 

Gambar 2.5. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Pembelian Ulang 

 

 

Kepuasan Pelanggan 

 

 

Gethok Tular Positif 

 

 

Pertambahan Jumlah  

Pelanggan Baru 
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Dimensi Perceived Service Quality 

 

●Kehandalan  (reliability)  

●Ketanggapan (responsiveness) 

●Kompetensi  (competency) 

●Akses  (acces) 

●Kesopanan  (courtesy) 

●Komunikasi  (communication) 

●Kredibilitas  (credibility) 

●Keamanan  (security) 

●Memahami Pelanggan  (understanding 

the customer) 

●Kasat mata  (tangibles) 

 

 

 

 

 

 

 

→ 
 

 

 

 

 

Loyalitas Nasabah 

(customer loyalty) 

 

●   Pembelian/pinjaman  berulang 

      (repeat purchase) 

 

●   Penjualan Silang  

      (cross -selling) 

 

●   Mengajak orang lain membeli / 

pinjam (referral action) 

 

 

 

 
        

Sumber: Parasuraman, dkk, dalam Tjiptono (2012) 

 

II.8. Hipotesis Penelitian 

Dari kajian hasil penelitian terdahulu dan konsep tersebut diatas, maka dapat 

dikembangkan suatu hipotesis. Optimalisasi dari dimensi kualitas layanan (Service 

Quality) yang tercermin dalam ServQual Model memberikan dampak positif dan 

berpengaruh pada tingkat loyalitas. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

a. H1: Dimensi Kehandalan (reliability) berpengaruh pada Loyalitas Debitur 

Bisnis Mikro Bank BRI. 

b. H2: Dimensi Ketanggapan (responsiveness) berpengaruh pada Loyalitas 

Debitur Bisnis Mikro Bank BRI. 

c. H3: Dimensi Kompetensi (competency) berpengaruh pada Loyalitas Debitur 

Bisnis Mikro Bank BRI. 

d. H4: Dimensi Akses (acces) berpengaruh pada Loyalitas Debitur Bisnis Mikro 

Bank BRI. 
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e. H5: Dimensi Kesopanan (courtesy) berpengaruh pada Loyalitas Debitur Bisnis 

Mikro Bank BRI. 

f. H6: Dimensi Komunikasi (communication) berpengaruh pada Loyalitas 

Debitur Bisnis Mikro Bank BRI. 

g. H7: Dimensi Kredibilitas (credibility) berpengaruh pada Loyalitas Debitur 

Bisnis Mikro Bank BRI. 

h. H8: Dimensi Keamanan (security) berpengaruh pada Loyalitas Debitur Bisnis 

Mikro Bank BRI. 

i. H9: Dimensi Memahami Pelanggan (understanding the customer) berpengaruh 

pada Loyalitas Debitur Bisnis Mikro Bank BRI. 

j. H10: Dimensi Kasat Mata (tangibles) berpengaruh pada Loyalitas Debitur 

Bisnis Mikro Bank BRI. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

Dalam penelitian ini ada beberapa metode pendekatan yang dipergunakan, yang 

dapat dikelompokkan menjadi; obyek penelitian, jenis data, populasi dan sampel, 

definisi operasional variabel, dan diakhiri oleh metode analisis. Adapun secara lebih 

rinci disajikan sebagai berikut: 

  

III.1.   Obyek Penelitian 

 Obyek dari penelitian ini adalah nasabah debitur bisnis mikro PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI) supervisi Kantor Cabang (Kanca) Bandarjaya. Unit 

Kerja (Uker) yang dijadikan obyek penelitian adalah BRI Unit (KCP Mikro) Kota 

Bandarjaya, Poncowati, dan Purnama Tunggal. Para debitur yang datang dan 

melakukan transaksi di Bank BRI tersebut akan diberikan kuesioner untuk diisi, dan 

selanjutnya data yang diperoleh akan dilakukan analisis secara komprehensif.    

 

III.2.   Jenis Data 

 Jenis data yang diambil dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer bersumber dari jawaban responden atas kuesioner yang diberikan kepada 

para nasabah debitur bisnis mikro Bank BRI. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

data yang berasal dari Bank BRI dan Bank Indonesia. 
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III.3.    Populasi dan Sampel 

III.3.1. Populasi 

 Populasi dapat didefinisikan sebagai himpunan semua data yang mungkin 

diobservasi atau dicacah/dicatat oleh seorang peneliti. Dengan kata lain, populasi adalah 

himpunan semua individu yang dapat (atau yang mungkin akan) memberikan data dan 

informasi untuk suatu penelitian (Agung, 2011: 190). Penentuan populasi dalam 

penelitian ini dibatasi hanya nasabah peminjam bisnis mikro Bank BRI supervisi kantor 

cabang Bandarjaya. 

 

III.3.2. Sampel 

Roscoe menganjurkan ukuran sampel lebih besar daripada 30 dan lebih keci 

daripada 500 cocok dipakai untuk kebanyakan penelitian. Jika sampel harus dibagi-bagi 

dalam sub sampel (laki-laki/perempuan, anak-anak/remaja dan sebagainya), maka 

diperlukan ukuran sampel minimal 30 untuk setiap kategori (Agung, 2011: 115-116). 

Hair dkk (dalam Ariyani, 2008) menyebutkan bahwa ukuran sampel yang sesuai 

adalah antara 100-200, juga dijelaskan bahwa ukuran sampel minimum adalah sebanyak 

5 observasi untuk setiap estimated parameter dan maksimal adalah 10 observasi dari 

setiap estimated parameter. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diteliti sebanyak 

150 responden. Selanjutnya dari sampel tersebut disebar di masing-masing tiga wilayah 

kerja BRI sejumlah 50 responden. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling (sampel  bertujuan), yang dipilih secara cermat oleh 

peneliti. 
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Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil sampel bukan didasarkan 

atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan tujuan tertentu dan teknik ini biasanya 

dilakukan karena pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak bisa 

mengambil sampel yang besar dan jauh (Ariyani, 2008). 

 

III.4.   Definisi Variabel Operasional 

 Variabel-variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Harus sesuai dengan harapan 

pelanggan berarti kinerja yang tepat waktu, pelayanan tanpa kesalahan, sikap 

simpatik dan dengan akurasi tinggi. Secara singkat dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat, tepat waktu, 

dan dapat dipercaya. 

2. Ketanggapan (Responsiveness), yaitu suatu kemauan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa alasan 

yang jelas menyebabkan persepsi yang negatif dalam kualitas pelayanan. Secara 

singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk membantu pelanggan dengan 

memberikan layanan yang baik dan cepat. 

3. Kompetensi (competency), yaitu setiap karyawan dalam perusahan memiliki ke 

terampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. 

4.   Akses (acces), yaitu meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui. 
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5.  Kesopanan (courtesy), meliputi sikap sopan santun, respek, perhatian dan keramah 

an yang dimiliki para contact person. 

6.  Komunikasi (communication), yaitu memberikan informasi kepada pelanggan da 

lam bahasa mudah dipahami, serta selalu mendengar keluhan dan saran pelanggan. 

7.  Kredibilitas (credibility), yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas men 

cakup nama perusahaan, reputasi perusahaan, karakteristik pribadi, contact personal 

dan interaksi dengan pelanggan. 

8.  Keamanan (security), yaitu aman dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Aspek ini 

meliputi keamanan secara fisik, finansial, dan kerahasiaan. 

9.  Kemampuan Memahami Pelanggan (understanding the customer), yaitu usaha un 

tuk memahami kebutuhan pelanggan. 

10. Kasat Mata (Tangibles), yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya pada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan 

prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. ini meliputi fasilitas fisik 

(Gedung, Gudang, dan lainnya), teknologi (peralatan dan perlengkapan yang 

dipergunakan), serta penampilan pegawainya. Secara singkat dapat diartikan sebagai 

penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi. 
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Tabel 3.1. Definisi Variabel Operasional dan Indikator Penelitian 

 

Variabel Definisi Variabel 

Operasional 

Indikator 

ServQual (X) 
 

Kehandalan 

(Reliability) 

 

(X1) 

 
 

Kemampuan Bank BRI untuk 

memberikan pelayanan yang 

dijanjikan secara akurat, tepat 

waktu, dan dapat dipercaya. 

 

 
1.   Proses pengajuan kredit tidak lebih dari 5 hari 

kerja 

2.  Pelayanan AO tepat waktu 
3.  Pelayanan yang diberikan tanpa kesalahan 

Ketanggapan 

(Responsiveness) 

 

(X2) 

Kemauan pegawai Bank BRI untuk 

membantu pelanggan dengan 

memberikan layanan yang baik dan 

cepat. 

1.  AO memiliki kemauan membantu nasabah 
dengan baik 

2.   Pegawai Bank BRI memberikan pelayanan 

dengan cepat 
3.   Satpam selalu antusias dalam menawarkan 

bantuan. 

Kompetensi 

(competency) 

 

(X3) 

Memiliki keterampilan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan. 

1.   AO Bank BRI memiliki pengetahuan dengan 

baik  

2.   Pegawai Bank BRI memiliki keterampilan 

dengan baik 

3.  Satpam Bank BRI mempunyai pengetahuan 
tentang produk Bank BRI dengan baik 

Kesopanan 

(courtesy) 

 

(X4) 

Sikap sopan santun, respek dan 

keramahan  

1.   AO Bank BRI melayani dengan ramah 

2.   Pegawai Bank BRI melayani dengan sikap 
sopan santun 

3.  Satpam Bank BRI melayani dengan respek 

Kredibilitas 

(credibility) 

 

(X5) 

Jujur dan dapat dipercaya 1.   AO Bank BRI dapat berinteraksi dengan 

nasabah secara baik 

2.   Pelayanan Pegawai Bank BRI dapat dipercaya 
3.   Pegawai Bank BRI dapat menjaga reputasi Bank 

BRI 

Keamanan  (security) 

 

(X6) 

Aman dari bahaya, resiko atau 

keragu-raguan. 

1.  Satpam menjaga keamanan dengan baik 
 2. Pegawai Bank BRI dapat menjaga kerahasiaan 

nasabah 

3.   Bank BRI memberikan rasa aman secara 
financial 

Akses  (acces) 

 

(X7) 

Mudah untuk dihubungi atau 

ditemui 

1.  AO Bank BRI mudah untuk ditemui 

2.  Pegawai Bank BRI mudah untuk dihubungi 
3.  Kantor Bank BRI mudah untuk dijangkau 

Komunikasi  
(communication) 

 

(X8) 

Memberikann informasi mudah 

untuk dipahami, dan selalu 

mendengar keluhan dan saran 

nasabah 

1.   AO Bank BRI dalam memberikan informasi 

mudah untuk dipahami 
2.   Pegawai Bank BRI selalu mendengar keluhan 

nasabah 

3.   Pegawai Bank BRI dapat menerima saran 
nasabah 

Memahami Pelanggan   

(understanding the 

customer) 

 

(X9) 

Usaha untuk memahami kebutuhan 

pelanggan 

1.   AO Bank BRI dapat memahami keinginan 

nasabah  

2.   Pegawai Bank BRI selalu menyapa dengan 
menyebut nama nasabah 

3.   Satpam Bank BRI berupaya memahami  
keinginan nasabah 

Kasat Mata 

(Tangibles) 

 

(X10) 

Penampilan dan Kemampuan 

fasilitas fisik, peralatan, personil, 

dan materi komunikasi Bank BRI 

1.   Tampilan  Bangunan Kantor Bank BRI baik 
2.    Kondisi ruangan dalam kantor Bank BRI selalu 

dalam keadaan bersih 

3.    Penampilan pegawai Bank BRI menarik 
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Tabel 3.1. (lanjutan) 

 

Variabel Definisi Variabel 

Operasional 

Indikator 

 

Loyalitas 

(loyalty) 

 

(Y) 

 

 

Komitmen yang dipegang secara 

mendalam untuk menjadi nasabah 

debitur Bank BRI dan/atau 

mendukung kembali dimasa depan, 

meski pengaruh situasi dan usaha 

pemasaran berpotensi menyebabkan 

nasabah beralih 

 

 

 

1.   Saya selalu menjadi nasabah peminjam 

Bank BRI 

2.   Saya bersedia merekomendasikan orang 

lain untuk mengajukan pinjaman pada 

Bank BRI 

3.   Saya berkomitmen untuk menggunakan 

produk layanan lainnya pada Bank BRI 

 

 

11. Loyalitas (Loyalty),  yaitu komitmen yang dipegang secara mendalam untuk mem 

beli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan meski 

pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih 

(Kotler dan Keller, 2009:138). 

Secara lebih terperinci definisi variabel operasional dan indikator turunannya 

disajikan pada tabel 3.1. 

12. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiaya- 

an berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. 

 

III.5.   Metode Analisis Data 

III.5.1. Pengujian Validitas Data dan Reliabilitas Data 

 Pengujian validitas bertujuan untuk menguji atau mengukur kevalidan kuesioner 

atas indikator yang digunakan. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan sebagai 

alat ukur variabel dari suatu konsep yang sebenarnya. 

 Pengukuran tingkat validitas pada penelitian ini digunakan rumus korelasi 

product moment, yang diolah dengan menggunakan Program SPSS. Kriteria pengujian  
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validitas dengan instrumen ini adalah apabila r_hitung   >  r_tabel  maka data dikatakan 

valid, dan jika sebaliknya maka data dikatakan tidak valid. 

 Menurut Santoso (dalam Ariyani, 2008) ada dua syarat penting yang berlaku 

pada sebuat angket, yaitu keharusan sebuah angket untuk valid dan reliabel. Suatu 

angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh angket tersebut. Sedangkan suatu angket 

dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke 

waktu.  

 Uji Reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh suatu alat ukur  dapat diandalkan atau dipercaya. Kehandalan berkaitan 

dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur dilihat dari stabilitas atau konsistensi 

internal dan informasi, jawaban atau pernyataan, jika pengukuran dilakukan atau 

pengamatan dilakukan berulang. 

 Suatu alat ukur koefisien reliabilitas yang mendekati angka satu menunjukkan 

kehandalan yang semakin tinggi. Apabila koefisien alpha (α) lebih besar dari 0.6 maka 

alat ukur dianggap handal atau terdapat internal consistency reliability, dan sebaliknya 

bila koefisien alpha (α) lebih kecil dari 0.6 maka dianggap kurang handal atau terdapat 

internal inconsistency reliability. Memberikan kriteria dalam melakukan interpretasi 

terhadap indeks reliabilitas sebagai berikut: (Ariyani, 2008) 
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Tabel 3.2. Indeks Reliabilitas dan Interpretasinya 

 

 

Koefisien alpha (α) 

 

 

Interpretasi 

 

0.800 - 1.000 

0.600 -  0.799 

0.400 -  0.599 

0.200  -  0.399 

<  0.200 

 

Sangat Tinggi (very high) 

Tinggi (high) 

Cukup Tinggi (moderate) 

Rendah (low) 

Sangat Rendah (very low) 

 

                     

        Sumber: Ariyani, F.  (2008) 

 

 

 

III.5.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis regresi linier berganda: 

Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+ b6X6+b7X7+b8X8+b9X9+b10X10  

 

Keterangan: 

Y =  Loyalitas (Loyalty) 

X1 =  Kehandalan (Reliability)  

X2 =  Ketanggapan (Responsiveness) 

X3 =  Kompetensi (competency) 

X4 =  Kesopanan (courtesy) 

X5 =  Kredibilitas (credibility) 

X6 =   Keamanan (security) 

X7 =  Akses (acces) 

X8 =  Komunikasi (communication) 

X9 =  Memahami Pelanggan (understanding the customer)  

X10 =   Kasat Mata (Tangibles) 

a =  Konstanta 

b12345 =  Koefisien Regresi 
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 Uji hipotesis dilakukan dengan uji F dan uji t. Uji F dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Untuk secara 

simultan menggunakan uji F yang perhitungannya dilakukan dengan rumus sebagai 

berikut (Muhidin, dalam Siagian, 2012): 

 

F   =              Jkreg  /  k          .           

            Jkres   /   ( n - k - 1 ) 

Keterangan: 

Jk (reg)  =  b1ΣX1Y  +  b2ΣX2Y  +  b3ΣX3Y 

Jk (res)  =  ΣY²  -  Jk (reg) 

n  =  banyaknya responden 

k  =  banyaknya kelompok 

Ftabel  =  Fa (k : n-k-1) 

Kriteria pengujian dilakukan dengan cara: 

1.   Membuat hipotesis 

Ho  =  Secara simultan tidak terdapat pengaruh X terhadap Y 

Ha  =  Secara simultan terdapat pengaruh X terhadap Y 

2.  Menentukan nilai probabilitas (sig) pada nilai α sebesar 0.05 (5%) 

a. Jika nilai sig > 0.05 maka Ho didukung Ha tidak didukung 

b. Jika nilai sig ≤ 0.05 maka Ho tidak didukung Ha didukung 

3.   Menentukan kesimpulan dengan membandingkan probabilitas dan hipotesis. 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial. Untuk uji t secara parsial menggunakan uji t 

yang perhitungannya dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

to     =       b  . 

                 sb 
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Kriteria pengujian dilakukan dengan cara: 

1.   Membuat hipotesis 

Ho  =  Secara parsial tidak terdapat pengaruh X terhadap Y 

Ha  =  Secara parsial terdapat pengaruh X terhadap Y 

2.  Menentukan nilai probabilitas (sig) pada nilai α sebesar 0.05 (5%) 

a. Jika nilai sig > 0.05 maka Ho didukung Ha tidak didukung 

b. Jika nilai sig ≤ 0.05 maka Ho tidak didukung Ha didukung 

3.   Menentukan kesimpulan dengan membandingkan probabilitas dan hipotesis 

4.   Menggunakan program SPSS untuk uji analisis regresi linier berganda 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1.  Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka kesimpulan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

8. Hasil pengujian hipotesis terhadap 10 variabel dimensi kualitas layanan dan 

loyalitas, hampir semua variabel diperoleh nilai signifikansi > 0,05. Hanya 

terdapat satu variabel independen yang nilai signifikansinya < 0,05 yaitu 

variabel 10 pada dimensi kasat mata (tangibles) sebesar 0,034.  Berdasarkan 

nilai signifikansi, maka hipotesis H10 yang menyatakan bahwa ―dimensi kasat 

mata (tangibles) berpengaruh pada loyalitas debitur bisnis mikro Bank BRI‖ 

dapat didukung. Dari nilai koeffisien Beta, variabel kasat mata (tangibles) 

tersebut berpengaruh sebesar 0,205 atau 20,5 persen pada loyalitas.  Namun H1 

sampai dengan H9 yang menyatakan bahwa ―dimensi kehandalan (reliability), 

ketanggapan (responsivenees), kompetensi (competency), kesopanan (courtesy), 

kredibilitas (credibility), keamanan (security), akses (acces), komunikasi 

(communication), memahami pelanggan (understanding the customer) 

berpengaruh pada loyalitas debitur bisnis mikro Bank BRI‖ tidak didukung. 

9. Hasil tabulasi dari jawaban responden didapatkan bahwa  jawaban tertinggi atas 

ketidaksetujuan ada pada variabel kehandalan (reliability), yaitu sebanyak 60,66 

persen  pada pernyataan yang menyebutkan bahwa pelayanan dalam pengajuan 

kredit sejak pendaftaran hingga persetujuan kredit tidak melebihi dari lima hari 



 

93 

 

kerja. Persepsi nasabah peminjam berkaitan dengan proses pengajuan kredit 

relatif lama atau lebih dari lima hari kerja. Sedangkan sebagian besar calon 

nasabah peminjam di segmen mikro menginginkan proses yang cepat, mudah 

dan sederhana (simplicity) dengan plafond kredit sesuai permohonan. 

10. Secara kuantitatif dari hasil uji hipotesis dan tabulasi rekapitulasi jawaban 

responden membuktikan bahwa sebagian besar nasabah peminjam segmen 

bisnis mikro merasakan atas layanan nyata yang mereka terima (perceived 

service) tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang diinginkan (expected 

service). Sehingga kesenjangan tersebut terakumulasi menyebabkan nasabah 

peminjam segmen bisnis mikro menjadi tidak loyal. 

11. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, akhir-akhir ini bank-bank bersaing 

ketat dalam memperebutkan pangsa pasar (market share) pembiayaan usaha 

mikro, sehingga menyebabkan nasabah peminjam pindah ke bank pesaing.  

Fenomena mudahnya nasabah peminjam beralih dari Bank BRI ke bank lain dan 

sebaliknya dari bank lain ke Bank BRI (saling take over) tercermin dari 

persentase frekuensi pinjaman. Dari tabulasi data responden terdapat 50,67 

persen merupakan pinjaman pertama di Bank BRI yang sebagian merupakan 

take over dari bank lain , sisanya pada posisi pinjaman kedua dan lebih dari dua 

kali yang masing-masing sebesar 32,00 persen dan 17,33 persen. Penyebabnya 

tidak berkaitan langsung dengan kualitas layanan, tetapi lebih disebabkan oleh 

cepatnya proses persetujuan kredit dan jumlah plafond pinjaman yang diberikan. 

Selain itu faktor suku bunga pinjaman yang ditawarkan juga dapat menyebabkan 

nasabah peminjam beralih ke bank lain. 
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V.2.  Saran 

 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bisnis Mikro Bank BRI supervisi Kantor Cabang Bandarjaya agar dapat terus 

meningkatkan dimensi kasat mata terkait dengan kualitas layanan, dengan 

harapan dapat meningkatkan loyalitas nasabah peminjam (debitur) pada Bank 

BRI. Selain itu, Bank BRI agar dapat memperkecil terjadinya kesenjangan 

layanan (service gap) antara layanan nyata yang diterima (perceived service) 

dengan yang diharapkan atau yang diinginkan (expected service) oleh nasabah 

peminjam. Untuk mengatasi konsekuensi negatif dari kesenjangan layanan, 

maka nilai-nilai layanan Bank BRI yang dikenal dengan CAKRAM (cepat, 

akurat, ramah, aman dan nyaman) agar dapat dilaksanakan secara optimal oleh 

setiap pekerja baik sebagai pemasar (Mantri) maupun sebagai petugas layanan 

operasional. 

2. Mantri agar dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai petugas pemasar, karena 

lebih dari 67% responden menjadi nasabah peminjam Bank BRI bukan hasil dari 

pemasaran yang dilakukan oleh Mantri. Mayoritas responden mendapatkan 

informasi pertama kali tentang pinjaman bisnis mikro pada Bank BRI berasal 

dari orang lain yang telah menjadi nasabah Bank BRI. 

3. Bank BRI dalam hal penempatan pekerja (terutama petugas pemasar) hendaknya 

lebih mempertimbangkan faktor tempat tinggal (domisili) yang bersangkutan 

atau sering dikenal dengan bank comunity, dengan harapan para petugas 

pemasar (Mantri) lebih dapat berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat 
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sekitar yang menjadi wilayah binaannya. Sehingga ikatan emosional (emotional 

bond) antara Bank BRI dengan nasabah dapat terbentuk, yang selanjutnya 

diharapkan dapat membangun loyalitas nasabah Bank BRI. 

 

V.3. Keterbatasan Penelitian 

 

  Dalam penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan yang 

harapannya dapat dijadikan sebagai agenda untuk penelitian di masa yang akan datang. 

Adapun keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 150 responden nasabah peminjam terbatas 

pada 3 (tiga) BRI Unit dari 17 (tujuh belas) BRI Unit yang ada dibawah supervisi 

BRI Kantor Cabang Bandarjaya. 

2. Responden masih banyak merasa enggan untuk memberikan jawaban baik untuk 

permintaan kritik dan saran ataupun pertanyaan terbuka. 

3. Hasil Penelitian ini terbatas pada nasabah peminjam segmen Bisnis Mikro 

supervisi Kantor Cabang Bandarjaya, dan tidak dapat digeneralisir di luar obyek 

penelitian. 

 

V.4. Penelitian Yang Akan datang 

 

  Dari penelitian ini terdapat beberapa agenda untuk dilakukan penelitian di masa 

yang akan datang. 

1. Untuk pengembangan penelitian yang akan datang dapat dilakukan penambahan 

variabel suku bunga pinjaman dan ikatan emosional sebagai variabel independen. 



 

96 

 

Hal ini akan bermanfaat bagi pengembangan teori maupun bagi pihak manajemen 

perusahaan dalam membangun loyalitas nasabah peminjam. 

2. Penelitian yang akan datang juga dapat dilakukan penelitian sejenis dengan ruang 

lingkup wilayah kerja BRI Unit yang lebih luas. 
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