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ABSTRAC 

 

THE EFFECT OF SERVICE QUALITY AND PRODUCT ATTRIBUTES TO 

WORD OF MOUTH MEDIATED BY VARIABLE CUSTOMER SATISFACTION 

(Study on Customer Savings in Bank Lampung) 

 

By 

Dwi Andjani Putri 

 

This study aimes to determine the effect of service quality and product attributes on 

word of mouth that is mediated by customer satisfaction in Bank Lampung. Research 

was conducted on savings customers of Bank Lampung in Bandar Lampung main 

branch with a sample size of 100 respondents, the sampling technique used is 

confenience sampling. This type of research is quantitative explanatif and analysis 

techniques used are SmartPLS version 2.0. 

The results showed that the quality of service does not have a significant effect on 

customer satisfaction in Bank Lampung because only the dimensions of empathy 

which have a significant effect on customer satisfaction. Product attributes variables 

have significant effect on customer satisfaction, as well as consumer satisfaction have 

variables significantly influence the behavior of word of mouth. For further research 

is recommended to be able to develop this research so as to enhance further research 

and for the Bank Lampung to increase the performance of employees, especially in 

the quality of services that are personalized attention to its customers and improve 

again the quality that is in the product itself in order to improve customer satisfaction 

will affect the behavior of word of mouth that is positive. 

 

Keywords: Consumer Satisfaction, Product Attribute, Quality of Service, Word of 

Mouth (WOM) 



ABSTRAK 

 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN ATRIBUT PRODUK 

TERHADAP PERILAKU WORD OF MOUTH YANG DIMEDIASI OLEH 

VARIABEL KEPUASAN KONSUMEN (Studi Pada Nasabah Tabungan di Bank 

Lampung) 

 

Oleh 

Dwi Andjani Putri 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan atribut 

produk terhadap perilaku word of mouth yang dimediasi oleh variabel kepuasan 

konsumen di Bank Lampung. Penelitian ini dilakukan pada nasabah tabungan Bank 

Lampung di kantor cabang utama Bandar Lampung dengan jumlah sampel sebanyak 

100 responden, teknik sampel yang digunakan adalah confenience sampling. Tipe 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatif dan teknik analisis yang 

digunakan adalah SmartPLS versi 2.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen di Bank Lampung karena hanya dimensi empati yang 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, Variabel atribut produk 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, serta variabel kepuasan 

konsumen berpengaruh signifikan terhadap perilaku word of mouth. Untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat 

menyempurnakan penelitian selanjutnya dan bagi Bank Lampung agar dapat 

meningkatkan kinerja karyawan terutama dalam kualitas pelayanan yang bersifat 

perhatian personal terhadap nasabahnya dan meningkatkan lagi kualitas yang ada di 

dalam produk itu sendiri agar dapat meningkatkan kepuasan konsumen yang akan 

berpengaruh terhadap perilaku word of mouth yang bersifat positif. 

Kata kunci:  Atribut Produk, Kepuasan Konsumen, Kualitas Pelayanan, Word of 

Mouth (WOM) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang berjalan di bidang jasa yang mengandalkan 

kepercayaan konsumen. Saat ini peningkatan jumlah bank yang semakin banyak 

membuat persaingan antar bank yang semakin meningkat. Sehingga bank saat ini 

berlomba-lomba untuk menaikan daya saing yang bertujuan untuk mempertahankan 

pelanggan. Untuk menghadapi pasar saat ini Bank harus memiliki strategi pemasaran 

yang tepat. 

Salah satu strategi pemasaran yang selalu menjadi fenomena yang menarik untuk 

dibicarakan adalah perlaku word of mouth atau biasa disebut dengan promosi dari 

mulut ke mulut. Menurut Kartajaya (2006:234), promosi paling efektif justru melalui 

word of mouth, pelanggan yang terpuaskan akan menjadi juru bicara produk secara 

lebih efektif dan meyakinkan ketimbang iklan jenis apapun. Pelanggan akan lebih 

percaya kepada sumber yang lebih kredibel (orang yang dikenal) daripada 

salesperson perusahaan (Kartajaya, 2006:130). 

Perilaku word of mouth merupakan komunikasi informal, antara seseorang 

komunikator non-komersial (bukan bagian dari perusahaan) dengan orang lain 
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sebagai penerima mengenai merk, produk, organisasi, atau jasa yang telah dirasakan 

(Harrison-Walker, dalam Putri dan Suhariadi, 2013:2). Hal ini dapat dikatakan win-

win solution, yaitu situasi dimana konsumen merasa senang dan puas dengan 

pelayanan dan produk yang diberikan oleh perusahaan dan perusahaan sendiri akan 

merasa diuntungkan karena dimudahkan oleh konsumen dalam memasarkan produk 

atau jasa. 

WOM dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat pada persepsi konsumen 

terhadap sebuah produk (Jalilvand 2012:5). Penelitian yang dilakukan Anderson 

(1998:18-34) menyimpulkan bahwa konsumen yang sangat puas atas jasa yang 

mereka konsumsi akan melakukan WOM positif lebih tinggi dari mereka yang puas, 

dan sebaliknya konsumen yang tidak puas akan melakukan WOM negatif yang lebih 

tinggi lagi. Dari pendapat ahli di atas kita dapat melihat bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan indikator terbesar untuk konsumen melakukan word of mouth. 

Kepuasan memiliki beberapa elemen, yaitu  barang dan jasa berkualitas, relationship 

marketing, program promosi loyalitas, fokus pada pelanggan terbaik (best customers), 

sistem penanganan complain secara efektif, unconditional guarantees, program pay-

for-performance (Tjiptono, 2014:358). Setelah peneliti melakukan observasi terhadap 

beberapa pengguna jasa tabungan, terdapat satu elemen yang kerap kali muncul yang 

menjadi pertimbangan nasabah dalam memilih bank, yaitu barang dan jasa yang 

berkualitas. Dari elemen tersebut peneliti dapat menyimpulkan dua variabel yang 

saling berkaitan untuk menghasilkan elemen tersebut, yaitu variabel kualitas 

pelayanan dan variabel atribut produk. 
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Saat ini produk yang ditawarkan sudah sangat banyak dan bervariatif, maka 

perusahaan harus mengerti bahwa pelanggan cenderung akan memilih penawaran 

yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan, yang selanjutnya konsumen akan 

membeli produk dengan berdasarkan pandangan nilai akan produk tersebut (Kotler, 

2015 :115). 

Kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan, akan menciptakan kepuasan 

bagi para konsumennya. Upaya pengembangan kualitas pelayanan yang diberikan 

bank  tidak cukup hanya berlandaskan kepada aspek-aspek legal dan peraturan 

perundang-undangan tetapi juga harus berorientasi kepada pasar atau masyarakat 

sebagai pengguna jasa (konsumen) lembaga perbankan. Seperti pelayanan pada 

nasabah, faktor-faktor yang mewarnai penilaian nasabah atas layanan yang diterima, 

seperti: kecepatan, ketetapan, keramahan, dan kenyamanan. 

Parasuraman, et al. (1988:23) telah menyempurnakan dan merangkum kualitas 

pelayanan atau kualitas jasa ke dalam 5 dimensi utama, yaitu; Bukti fisik (tangibles), 

Jaminan (assurance), Reliabilitas (realiability), Daya tanggap (responsiveness), dan 

Empati (empathy). Berdasarkan 5 dimensi kualitas pelayanan di atas dapat 

disimpulkan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bank Lampung dalam 

menghadapi persaingan, yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen nasabah 

kredit Bank Lampung antara lain: 

1. Tangibles 

Yaitu layanan yang berkualitas dimulai dari penampilan, pelanggan dapat menilai 

melalui cara berpakaian, cara berkomunikasi, penampilan gedung. 
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2. Reliability 

Yaitu kemampuan karyawan untuk melakukan layanan yang sudah dijanjikan 

dengan tepat dan akurat pada pelanggan. 

3. Responsiveness 

Yaitu ketanggapan untuk membantu dan menyediakan layanan tepat waktu bagi 

pelanggan. 

4. Assurance 

Yaitu jaminan ketepatan dalam pelayanan hal ini sangat mempengaruhi kualitas 

penjualan. Pelanggan dapat percaya pada perusahaan apabila karyawan memiki 

kompetensi, sikap sopan, bertanggung jawab, tanggap, dan cekatan. 

5. Empathy 

Yaitu sikap peduli dan perhatian pada kebutuhan dan masalah yang dialami oleh 

masing-masing pelanggan. 

 

Selain faktor-faktor pelayanan, terdapat atribut produk yang juga merupakan titik 

tolak penilaian bagi konsumen yang diharapkan dari suatu produk yang sebenarnya. 

Setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu seperti meraih 

laba, mempertahankan eksistensi, meraih tingkat penjualan tertentu, dan lain 

sebagainya. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, organisasi atau perusahaan 

akan berupaya menghasilkan suatu produk yang kemudian ditawarkan kepada pasar. 

Sedangkan di lain pihak, konsumen memiliki beraneka ragam kebutuhan dan 

keinginan yang tidak terbatas. Akan tetapi keinginan dan kebutuhan yang tidak 

terbatas tersebut memiliki keterbatasan daya beli, akses, dan kesediaan untuk 
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membeli. Hal tersebut yang menyebabkan konsumen tidak dapat merealisasikan 

semua keinginan dan kebutuhan. Oleh sebab itu, konsumen biasanya akan membuat 

skala prioritas dan berusahan mencari dan membeli prosduk yang dinilai paling 

sesuai dan memuaskan. 

 

Perkembangan dunia perbankan saat ini, membuat nasabah yang ingin menyimpan 

uangnya di bank, akan memilih bank terbaik yang dapat memenuhi keinginan dan 

kebutuhan. Untuk itu saat ini bank berlomba-lomba untuk memahami dan memenuhi 

atribut produk apa saja yang diinginkan oleh konsumen, sehingga produk yang 

ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat menarik konsumen. 

 

Di provinsi Lampung sendiri terdapat beberapa bank baik bank milik pemeritah 

maupun bank swasta. Salah satu dari bank tersebut adalah Bank Lampung yang 

merupakan bank pembangunan daerah Lampung. Bank  Lampung   yang resmi 

beroperasi tanggal 31 Januari 1966 didirikan dengan maksud membantu dan 

mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang 

dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat. Bank Lampung memiliki beberapa produk tabungan, yaitu; Tabungan 

Sigermas, Tabungan Simpeda, dan Tabunganku. Berikut jumlah nasabah tabungan di 

Bank Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir: 
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Tabel 1.1. 

Jumlah Nasabah Tabungan Bank Lampung 2011-2015 

No. Tahun Jumlah Nasabah 

1.  2011 27.576 

2.  2012 36.713 

3.  2013 66.393 

4.  2014 66.794 

5.  2015 69.854 

      Sumber: PT Bank Lampung 

Pada tabel 1.1. dapat dilihat bahwa jumlah nasabah tabungan Bank Lampung selalu 

naik setiap tahunnya. Untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti apakah faktor yang 

menjadi penyebab dari naiknya jumlah nasabah Bank Lampung. Apakah yang 

menjadi pertimbangan nasabah yang membuat keputusan dalam memilih Bank 

Lampung. Strategi pemasaran seperti apakah yang digunakan Bank Lampung dalam 

menarik minat konsumen. 

 

Dalam konteks pemasaran, istilah pasar diartikan sebagai individu dan organisasi 

yang tertarik dan bersedia membeli produk atau jasa tertentu untuk mendapatkan 

manfaat yang bisa memuaskan kebutuhan atau keinginan spesifik, serta mereka yang 

memiliki sumber daya (waktu dan uang) untuk terlibat dalam transaksi tersebut 

(Mullins, Walker & Boyd, 2008:241). Hal inilah yang membuat bank harus dapat 

memenuhi keinginan pasar. Bank harus terus mengikuti perkembangan jaman untuk 

terus dapat memahami dan memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen karena hal 

tersebutlah yang akan mempengaruhi konsumen untuk tertarik membeli dan 

memakain produk yang ditawarkan. 
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Sementara itu, menurut Sasser, et al. dalam Tjiptono (2014:115) proses evaluasi 

pelanggan terhadap penawaran jasa total diawali dengan penilaian terhadap jasa inti 

yang didasarkan pada kemampuan jasa bersangkutan untuk memuaskan kebutuhan 

substantin pelanggan. Evaluasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penilaian atas 

kebutuhan-kebutuhan sekunder (seperti kebutuhan akan sense of control, trust, self-

fulfilment, dan status). Kebutuhan sekunder ini umumnya diterjemahkan ke dalam 

berbagai atribut produk jasa yang diharapkan, misalnya keamanan, konsistensi 

(reliabilitas), sikap, kelengkapan layanan, kondisi (lingkungan), ketersediaan, dan 

masalah timing. Dengan demikian, setiap penyedia jasa seperti bank saling bersaing 

agar dapat menghasilkan berbagai penawaran jasa yang terdiri dari permutasi atribut-

atribut tersebut sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan sekunder 

pelanggan secara lebih baik dibandingkan para pesaingnya. 

 

Bank perlu memperhatikan kualitas pelayanan dan atribut produk miliknya yang 

berupa unsur-unsur yang dipandang penting oleh konsumen untuk dijadikan dasar 

pengambilan keputusan pembelian. Sehingga dapat menimbulkan kepuasan 

konsumen, yang nantinya akan berpengaruh terhadap rasa loyalitas pelanggan 

terhadap perusahaan yang dapat diwujudkan oleh pelanggan berupa perilaku word of 

mouth. Oleh karena itu hal ini menjadi poin penting dalam jalannya perusahaan untuk 

memperoleh eksistensi perusahaan ditengah konsumen. 

 

Seperti yang sudah dibahas diatas, seiring berjalannya waktu, gaya hidup, keinginan, 

dan kebutuhan konsumen kian beragam. Untuk itu penyedia jasa harus mampu 
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membuat konsumen merasa puas terhadap pelayanan dan produk yang ditawarkan. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:138) kepuasan (satisfaction) adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Setelah memakai suatu 

produk atau jasa konsumen akan memiliki perasaan puas atau tidak puas dengan 

membandingkan kinerja yang diharapkan terhadap produk atau jasa yang 

dikonsumsinya. 

 

Setelah konsumen merasa puas dengan jasa yang mereka terima, konsumen akan 

membandingkan pelayanan yang diberikan. Apabila konsumen benar-benar merasa 

puas atas jasa dan pelayanan yang diberikan oleh perusahan,mereka akan membeli 

atau menggunakan ulang produk atau jasa yang diberikan serta memberikan 

rekomendasi kepada orang lain untuk menggunakan produk atau jasa yang sama. 

Oleh karena itu perusahaan harus sadar bahwa kini kepuasan pelanggan merupakan 

aspek vital dalam rangka bertahan memenangkan persaingan. 

 

Selain atribut produk, kualitas pelayanan juga akan sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Pelayanan jasa yang baik akan memberikan dampak dalam 

jangka panjang untuk perusahaan. Perasaan puas yang dialami oleh konsumen akan 

berdampak pada perilaku loyalitas konsumen. Sebaliknya apabila konsumen merasa 

tidak puas dengan produk atau jasa dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan, umumnya konsumen akan menghentikan pemakaian dan pembelian dari 

perusahaan tersebut. Lebih buruknya lagi konsumen akan menyampaikan 

pengalaman buruknya ini ke orang lain dan dapat dibayangkan kerugian yang diderita 
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perusahaan akibat tidak puasnya konsumen terhadap perusahaan. Kepuasan dan 

ketidakpuasan konsumen inilah yang nantinya akan mengarah ke perilaku 

komunikasi word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut. 

Word of Mouth dinilai sangat efektif untuk perusahaan mendapatkan konsumen atau 

pelanggan baru karena komunikasi word of mouth sangat membantu perusahaan 

dalam proses pemasaran. Peran nasabah sebagai pemasar yaitu dengan 

memberitahukan kualitas pelayanan dan produk kepada orang lain atau kerabatnya 

sesuai dengan pengalaman yang telah diterimanya. 

 

Namun komunikasi word of mouth dapat menjadi bumerang untuk perusahaan, 

apabila yang terjadi adalah ketidakpuasan konsumen terhadap produk dan kualitas 

pelayanan perusahaan. Jika kinerja yang diharapkan konsumen terhadap perusahaan 

tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menyebabkan ketidakpuasan konsumen 

yang berujung pada pemberhentian pemakaian produk atau jasa dari perusahaan 

tersebut. Namun hal tersebut tidak berhenti disitu saja, konsumen dapat menyebarkan 

pengalaman buruknya dengan perusahaan kepada kerabatnya. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

bermaksud akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan 

dan Atribut Produk terhadap Perilaku Word of Mouth yang Dimediasi oleh Variabel 

Kepuasan Konsumen (Studi pada Nasabah Tabungan di Bank Lampung)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen nasabah 

tabungan di Bank Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh atribut produk terhadap kepuasan konsumen nasabah 

tabungan di Bank Lampung? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan konsumen terhadap perilaku word of mouth 

nasabah tabungan di Bank Lampung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 

dan atribut produk terhadap word of mouth yang di mediasi oleh kepuasan konsumen 

pada nasabah tabungan Bank Lampung. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

nasabah tabungan di Bank Lampung. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh atribut produk kepuasan konsumen nasabah 

tabungan di Bank Lampung. 

3. Untuk menjelaskan pengaruh kepuasan konsumen terhadap perilaku word of 

mouth nasabah tabungan di Bank Lampung. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

1. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan 

untuk lebih memperhatikan kualitas pelayanan dan atribut produk. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada bidang pemasaran 

jasa. 

2. Secara akademik 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai implikasi 

kualitas pelayanan dan atribut produk terhadap word of mouth yang di mediasi 

kepuasan konsumen nasabah tabungan di Bank Lampung. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran merupakan konsep penjualan yang menegaskan bahwa 

keberhasilan sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuannya sangat dipengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan 

serta dapat memberikan kepuasan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan 

perusahaan pesaingnya. Kegiatan pemasaran merupakan kunci dalam sebuah 

perusahaan untuk mencapai tujuan. Kepuasan pembeli atau konsumen lah yang 

terpenting bagi perusahaan dalam sebuah marketing.  

Pemasaran adalah proses sosial yang mencakup aktivitas-aktivitas yang diperlukan 

untuk memungkinkan individu dan organisasi mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk 

mengembangkan relasi pertukaran berkesinambungan (Mullins, Walker & Boyd, 

2008:5). Pemasaran berkaitan erat dengan upaya menciptakan dan memberikan nilai 

(value) kepada pelanggan. Secara sederhana, nilai pelanggan (customer value) 

ditentukan oleh selisih antara manfaat total dan biaya total bagi pelanggan.
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Lebih lanjut, pada umumnya konsumen memilih dan membeli produk tertentu atas 

dasar nilai universal dan nilai personal produk bersangkutan. Nilai universal 

menyangkut nilai yang memuaskan kebutuhan pelanggan, sedangkan nilai personal 

berhubungan dengan nilai yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan, sedangkan 

nilai personal berhubungan dengan nilai yang dapat memuaksan keinginan pelanggan 

(Tjiptono, 2014:11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Doyle dalam Tjiptono (2014:6) 

Gambar 2.1 Konsep Pemasaran 

Hoekstra, et al. (1999:43) mengajukan konsep pemasaran baru, yaitu konsep 

pelanggan (customer concept). Konsep ini merupakan orientasi manajemen yang 

menekankan bahwa perusahaan menjalin relasi dengan pelanggan sasaran individual 

Kebutuhan dan Keinginan Pelangan 

Aktual dan Potensial 

Peluang Pasar 

Potensial 

Program Pemasaran Kapabilitas Produksi 

Memasarkan Produk 

dan Jasa 

Pelanggan 
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terseleksi yang menjadi mitra perusahaan dalam merancang, menawarkan, 

meredifinisi dan merealisasikan nilai pelanggan superior dengan bekerja sama secara 

erat dengan mitra-mitra lain dalam sistem pemasaran (seperti pemasok dan perantara) 

dalam rangka mewujudkan laba jangka panjang melalui kepuasan pelanggan, 

kepuasan mitra dan kepuaan karyawan. Konsep pelanggan menyiratkan adanya 

reorientasi pemasaran dari yang sebelumnya menepmatkan pemasaran sebagai 

konsep sentral dalam perilaku perusahaan menjadi orientasi pada pelanggan sebagai 

fokus utama. Secara garis besar, konsep pelanggan dapat dijabarkan ke dalam enam 

karakteristik pokok: 

1. Diarahkan pada realisasi nilai-nilai pelanggan individual dan redefinisi nilai-nilai 

tersebut. 

2. Mencakup intimasi antar mitra dalam system pemasaran dan konsekuensinya, 

lebih berfokus pada relasi dibandingkan transaksi. 

3. Menyelaraskan antara preferensi pelanggan dan kapabilitas perusahaan. 

4. Mendorong kesesuaian antara nilai pelanggan dan kapabilitas perusahaan 

berdasarkan sistem balikan pasar yang mengukur secara berkesinambungan 

perilaku, kepuasan, dan kebutuhan pelanggan pelanggan individual yang belum 

terpenuhi. 

5. Mencerminkan gagasan bahwa pemasaran merupakan “a state of mind” yang 

tidak hanya dibatasi pada satu bidang fungsional. 

6. Menstimulasi organisasi internal untuk secara terus-menerus dipantau dan 

diadaptasikan dengan perubahan kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta selalu 

menempatkan pelanggan sebagai fokus utama. 
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Lebih lanjut, Hoekstra, et al. (1999:43-76) mengemukakan konsep pelanggan sebagai 

paradigma baru pemasaran yang memiliki tiga kunci: konsep (orientasi), serangkaian 

aktivitas (tindakan), dan domain (bidang riset). Mereka mengidentifikasi sejumlah 

perbedaan pokok antara konsep pelanggan dan konsep pemasaran dalam 8 aspek 

manajemen pemasaran: visi, tujuan, strategi, struktur, budaya, informasi, instrumen 

pemasaran, dan proses bisnis. 

 

2.2. Kualitas Pelayanan 

2.2.1. Definisi dan Persfektif Kualitas Pelayanan 

Menurut Goetdch dan Davis (2002:4) bahwa kualitas produk adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan barang, jasa, manusia, produk, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. Dengan demikian aspek penilaian terhadap 

kualitas sebuah jasa bisa mencakup berbagai faktor yang saling terkait. Individu  

yang berbeda akan memberikan bobot kepentingan yang berbeda pada masing-

masing faktor (Tjiptono dan Chandra, 2007:110).  

Menurut Garvin dalam Tjiptono dan Chandra (2007:112), persfektif kualitas bisa 

diklasifikasikan dalam lima kelompok: 

1. Transcendental approach 

Dalam ancangan ini, kualitas dipandang sebagai innate excellence, yaitu sesuatu 

yang bisa dirasakan atau diketahui, namun sukar didefinisikan, dirumuskan atau 

dioperasionalisasikan. Persfektif ini menegaskan bahwa orang hanya bisa belajar 

memahami kualitas melalui pengalaman yang didapatkan dari eksposur berulang 
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kali (repeated exposure).  Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam dunia 

seni, misalnya seni music, seni drama, seni tari, dan seni rupa. Dalam konteks 

organisasi pemasaran, persfektif ini sulit digunakan sebagai dasar manajemen 

kualitas untuk fungsi perencanaan, produksi/operasi, dan pelayanan. Kendati 

demikian, organisasi pemasaran bisa memanfaatkan sejumlah kriteria transdental 

dalam komunikasi pemasarannya, seperti “elegan” (mobil), “kecantikan alami” 

(kosmetik), dan seterusnya. 

2. Product-based approach 

Ancangan ini mengasumsikan bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut objektif yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Contoh atribut 

spesifik untuk sebuah sepeda motor misalnya harga, konsumsi BBM, kecepatan, 

dan seterusnya. Karena persfektif ini sangat objektif maka kelemahannya adalah 

tidak bisa menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan preferensi 

individual. 

3. User-based approach 

Ancangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada orang 

yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang 

merupakan produk yang berkualitas tinggi. Persfektif yang bersifat subyektif ini 

juga menyatakan bahwa setiap pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan 

masing-masing yang berbeda satu sama lain, sehingga kualitas bagi seseorang 

adalah sama dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. Produk yang 

dinilai berkualitas baik oleh individu tertentu belum tentu dinilai sama oleh 

orang lain. 
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4. Maunfacturin-based approach 

Persfektif ini bersifat supply-based dan lebih berfokus pada praktik-praktik 

perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai 

kesesuaian atau kecocokan dengan persyaratan (conformance to requirements). 

Ancangan semacam ini menekankan penyesuaian spesifikasi produksi dan 

operasi yang disusun secara internal, yang sering dipicu oleh keinginan untuk 

meningkatkan produktivitas dan menekan biaya. Jadi, yang menentukan kualitas 

adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang 

membeli dan menggunakan produk/jasa. 

5. Value-based approach 

Ancangan ini memandang kualitas dari aspek nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan 

sebagai affordable excellence. Kualitas dalam persfektif ini bersifat relatif 

sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang 

paling bernilai. 

Pemahanan atas perbedaan persfektif kualitas sebagaimana diuraikan di atas dapat 

bermanfaat dalam mengatasi konflik-konflik yang kadangkala timbul di antara para 

manajer departemen fungsional yang berbeda. Cara terbaik bagi setiap perusahaan 

adalah menggunakan perpaduan antara beberapa persfektif kualitas dan secara aktif 

menyesuaikannya sebagai saat dengan kondisi yang dihadapi. 
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2.2.2. Konsep Pengukuran dan Dimensi Kualitas Jasa 

Kualitas jasa atau kualitas layanan (service quality) berkontribusi signifikan bagi 

penciptaan diferensiasi, positioning, dan strategi bersaing setiap organisasi 

pemasaran, baik perusahaan manufaktur maupun penyedia jasa (Tjiptono dan 

Chandra, 2007:109). Persfektif pengukuran kualitas bisa dikelompokkan menjadi dua 

jenis: internal dan eksternal. Kualitas berdasarkan perspektif internal diartikan 

sebagai zero defect (“doing it right the first time” atau kesesuaian dengan 

persyaratan), sedangkan perspektif eksternal memahami kualitas berdasarkan persepsi 

pelanggan, ekspektasi pelanggan, kepuasan pelanggan, sikap pelanggan, dan cutomer 

delight (Sachdev & Verma, 2004:97). Dalam konteks pengukuran kualitas jasa, 

terdapat dua rerangka definisional utama: performance-based framework 

(menetapkan perceived performance, tanpa refrensi pembanding apapun, sebagai 

konsep perceived quality) dan standard-based framework (konseptualitasi perceived 

quality relatif atau komparatif, artinya kinerja dibandingkan dengan norma atau 

standar tertentu) (Teas dan DeCarlo, 2004:272). 

Kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada kepuasan 

pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas jasa persepsi (Kotler, dalam 

Tjiptono dan Chandra, 2007:110). Seorang pelanggan, sebagai pihak yang membeli 

dan mengkonsumsi jasa yang dapat menilai tingkat kualitas jasa atau pelayanan 

sebuah perusahaan. Namun jasa memiliki karakteristik yang banyak macam sehingga 

kinerjanya tidak konsisten sehingga hal ini menyebabkan para pelanggan memiliki 

perbedaan nilai terhadap jasa yang sama. 
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Kualitas pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan adalah tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut 

untuk memenuhi keinginan  pelanggan (Wyckof, dalam Nasution, 2004:47).  Apabila 

pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan baik dan sebaliknya bila pelayanan yang diterima lebih rendah dari 

harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

Jasa atau pelayanan bersifat intangible dan lebih merupakan proses yang dialami 

pelanggan secara subjektif, di mana aktivitas produksi dan konsumsi berlangsung 

pada saat yang bersamaan. Selama proses tersebut berlangsung interaksi yang 

meliputi serangkaian moments of truth antara pelanggan dan penyedia jasa. Apa yang 

terjadi selama interaksi tersebut (disebut pula interaksi pembeli-penjual atau 

istilahnya service encounters) akan sangat berpengaruh terhadap jasa yang 

dipersepsikan pelanggan (Tjiptono, 2014:267). 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2007:113), sikap atau cara karyawan dalam melayani 

pelanggan secara memuaskan berperan besar dalam menciptakan keunggulan layanan 

(service excellence). Keunggulan seperti ini dibentuk melalui pengintegrasian empat 

pilar yang saling berkaitan erat: kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan 

layanan. 

Ukuran kualitas pelayanan yang banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran 

adalah model SERVQUAL (Service Quality). Servqual dibangun atas adanya 
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perbandingan dua faktor utama yaitu layanan yang dipersepsikan (perceived service) 

dengan layanan yang sesungguhnya diharapkan/diinginkan (expected service).  

Pengukuran kualitas layanan dalam model Servqual didasarkan pada skala multi item 

yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan. Parasuraman, et al. 

(1988:23) mengungkapkan bahwa terdapat 5 dimensi utama dalam kualitas 

pelayanan, yaitu: 

1. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

2. Daya tanggap (responsiveness), yakni keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

3. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf. 

4. Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para 

pelanggan. 

5. Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana 

komunikasi. 

 

2.2.3. Manfaat Kualitas Pelayanan 

Kualitas berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan dorongan 

khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan 

dalam jangka panjang dengan perusahaan. Ikatan emosional semacam ini 
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memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan dan 

kebutuhan spesifik pelanggan. Pada gilirannya, perusahaan dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan, dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan 

yang menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan 

yang kurang menyenangkan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan berkonstribusi pada 

terciptanya rintangan beralih (switching barriers), biaya beralih (switching costs), dan 

loyalitas pelanggan. 

Selain itu, perusahaan juga dapat meningkatkan pangsa pasarnya melalui pemenuhan 

kualitas yang bersifat customer-driven. Hal ini akan memberikan keunggulan harga 

dan customer value. Customer value merupakan kombinasi dari manfaat dan 

pengorbanan yang terjadi apabila pelanggan mengunakan suatu barang atau jasa guna 

memenuhi kebutuhan tertentu (Bounds, et al.,1994:64). Bila kualitas yang dihasilkan 

superior dan pangsa pasar yang dimiliki besar, maka profitabilitasnya terjamin. Jadi, 

kualitas dan profitabilitas berkaitan erat. Perusahaan yang menawarkan barang atau 

jasa berkualitas superior bakal mampu mengalahkan pesaing yang kualitasnya lebih 

inferior (Tjiptono dan Chandra, 2007:116). 

Biaya untuk mewujudkan produk berkualitas jauh lebih kecil dibandingkan biaya 

yang ditimbulkan apabila perusahaan gagal memenuhi standar kualitas. Adanya 

penekanan biaya dikarenakan kemampuan mewujudkan proses dan produk 

berkualitas akan menghasilkan keunggulan kompetitif berupa peningkatan 

profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya kedua faktor ini dapat memberikan 

sarana dan dana bagi investasi lebih lanjut dalam hal penyempurnaan kualitas, 
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misalnya untuk keperluan riset dan pengembangan. Menurut Tjiptono & Chandra 

(2007:117), secara ringkas manfaat kualitas superior meliputi: 

1. Loyalitas pelanggan lebih besar. 

2. Pangsa pasar lebih besar. 

3. Harga saham lebih tinggi. 

4. Harga jual produk/jasa lebih tinggi. 

5. Produktivitas lebih besar. 

Semua manfaat di atas pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan daya saing 

berkesinambungan bagi organisasi yang mengupayakan pemenuhan kualitas yang 

bersifat customer-driven. Dalam jangka panjang perusahaan seperti ini akan tetap 

survive dan menghasilkan laba. 

 

2.3. Atribut Produk 

Setiap organisasi (baik profit maupun non profit) didirikan dengan tujuan-tujuan 

tertentu, diantaranya meraih laba, mendapatkan pangsa pasar spesifik, 

mempertahankan eksistensi, meraih tingkat penjualan tertentu, mencapai tingkat 

pertumbuhan tertentu, memberikan pelayanan social, dan sebagainya. Dalam rangka 

merealisasikan tujuan tersebut, organisasi atau produsen berupaya menghasilkan 

suatu produk (baik yang bersifat konkrit maupun abstrak) yang kemudian ditawarkan 

kepada pasar individual maupun organisasional. Jenis, kuantitas, maupun kualitas 

produk tersebut sangat tergantung pada kompetensi inti, ketersediaan sumber daya, 

dan kapasitas produktif organisasi (Tjiptono, 2014:104). 
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Sedangkan pada pihak konsumen, memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak 

terbatas terhadap produk ataupun jasa, namun konsumen memiliki keterbatasan 

dalam daya beli, akses dan kesediaan untuk membeli. Hal tersebut yang membuat 

konsumen harus selektif memilih dan membuat skala prioritas untuk membeli produk 

atau jasa yang paling sesuai dan memuaskan. 

Kotler & Keller (2009:4) mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang bisa 

ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian, cakupan 

produk relatif luas, karena bisa berupa barang, jasa, gagasan, tempat, orang/pribadi, 

organisasi, maupun kombinasinya. 

Meskipun definisi di atas bersifat universal dan luas cakupannya, Kotler (2009:36) 

mengidentifikasi adanya keragaman dalam penawaran produk. Menurutnya, ada lima 

macam kategori penawaran produk: 

1. Produk fisik murni 

Penawaran semata-mata hanya terdiri atas produk fisik, misalnya pasta gigi, 

sabun mandi, bumbu masak, dan sabun cuci, tanpa ada jasa atau pelayanan yang 

melengkapinya. 

2. Produk fisik dengan jasa pendukung 

Kategori ini berupa produk fisik yang disertai dengan satu atau beberapa jasa 

pelengkap untuk meningkatkan daya tarik produk bagi para konsumen. 

Contohnya, produsen mobil melengkapi produknya dengan berbagai jasa 

pendukung, seperti jasa pemeliharaan dan resparasi, penggantian dan pemasangan 

suku cadang, dan lain-lain. 
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3. Hybrid 

Dalam kategori ini komponen jasa dan barang sama besar porsinya. 

4. Jasa utana yang dilengkapi dengan barang dan jasa minor 

Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan 

(pelengkap) dan/atau barang-barang pendukung. Sebagai contoh, sekalipun 

penawaran utama perusahaan penerbangan adalah jasa transportasi, produk fisik 

tetap dibutuhkan (misalnya pesawat, makanan dan minuman, serta bahan bacaan 

selama penerbangan). 

5. Jasa murni 

Penawaran hampir seluruhnya berupa jasa. Misalnya fisioterapi, konsultasi 

psikologi, jasa tukang pijat, dan lain-lain. 

 

2.3.1. Atribut Produk Jasa 

Sesungguhnya, saat konsumen membeli sebuah produk bukanlah semata-mata produk 

fisik yang dibeli, melainkan manfaat pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen 

yang ditawarkan produk tersebut. Dalam praktik, sebagian beasr produk berupa 

kombinasi antara barang dan jasa. Di dalam pemasaran jasa terdapat dua macam tipe 

barang, yakni support goods dan facilitating goods. Tipe support goods merupakan 

aspek tangible dalam suatu jasa yang membantu penyediaan jasa (misalnya buku teks 

dalam jasa pendidikan). Sedangkan facilitating goods merupakan barang yang harus 

tersedia sebagai syart penyediaan suatu jasa. Contohnya, mobil mutlak harus ada 

dalam rangka penyediaan jasa penyewaan mobil (Tjiptono, 2014:107). 
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Menurut (Tjiptono, 2014:107) unsur-unsur dalam penawaran jasa atau konsep dapat 

dijabarkan ke dalam tiga elemen: 

1. Unsur fisik, yaitu elemen-elemen material/fisik berupa facilitating goods dan 

support goods, misalnya makanan dan minuman yang disajikan di restoran; dan 

film yang ditayangkan di bioskop. 

2. Manfat sensual (sensual benefits), yakni manfaat-manfaat uang berkaitan dengan 

panca indera, misalnya aroma dan rasa restoran. 

3. Manfaat psikologis, yakni manfaat-manfaat yang tidak dapat didefinisikan secara 

jelas dan cenderung ditentukan oleh pelanggan secara subjektif. Tipe manfaat ini 

menyebabkan manajemen penawaran jasa menjadi kompleks. 

Penawaran atau produk jasa bisa dibedakan dari barang atas dasar karakteristik 

inseparability jasa. Fakta bahwa suatu jasa biasanya tidak terpisahkann dari orang 

yang menyediakan atau tempat penyediaannya, menyebabkan jasa dikonsumsi pada 

waktu bersamaan dengan saat produksinya. Ini menandakan tingginya tingkat 

interaksi antara pembeli dan penyedia jasa. Selain itu, interaksi organisasi dan klien 

serta partisipasi pelanggan merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi 

pelanggan terhadap produdk jasa. 

Sebagian besar analisis terhadap penawaran jasa mendapati bahwa faktor intangibility 

dan inseparability menyebabkan aplikasi tiga level generik penawaran produk kurang 

bermanfaat dalam penawaran jasa. Alternatif lain menurut (Tjiptono, 2014:110), 

penawaran jasa dapat ditelaah menggunakan duka komponen utama: 

1. Level jasa inti 
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Level jasa inti atau dikenal pula dengan istilah substantive service atau service 

concept, merupakan fungsi esensial dari suatu jasa. Fungsi tersebut bisa umum 

(contohnya, solusi atas masalah transportasi pada perusahan penyewaan mobil), 

bisa pula spesifik (misalnya, restoran yang menyajikan masakan Thailand). Pada 

prinsipnya tidak banyak perbedaan antara jasa dan barang fisik dalam hal level 

inti penawaran perusahaan ini. Kebutuhan dan keinginan pelanggan bersifat 

intingable (tidak dapat dilihat atau disentuh). Penawaran harus dikembangkan, 

diproduksi, dan dikelola atas dasar manfaat bagi pelanggan, sehingga dapat 

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Penawaran tersebut bisa berupa 

barang, jasa, maupun kombinasi keduanya. Pemahanan mengenai kebutuhan dan 

keinginan pelanggan sangat penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. 

Untuk itu diperlukan ‘common view’ atau ‘perceptual congruence’ antara 

perusahaan dan pelanggan (pengguna jasa). Hal ini pada gilirannya membutuhkan 

data perilaku konsumen yang bisa diperoleh melalui riset pemasaran, baik 

kualitatif maupun kuantitatif. 

2. Level jasa sekunder 

Sebagaimana telah dikemukakan, level jasa sekunder mencerminkan tangible dan 

augmented product level. Meskipun tidak ada tangible product level pada jasa 

seperti halnya dalam konteks produk fisik, tidaklah lantas berarti bahwa tidak 

mungkin augmented service level ditentukan. Pada augmented service level, 

penyedia jasa menawarkan manfat tambahan untuk memenuhi keinginan tambahn 

dan/atau untuk mendiferensiasikan produk dari produk pesaing. Manfaat ini 

tercermin pada aspek-aspek yang berkaitan dengan cara mendistribusikan atau 
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menyampaikan prouduk, misalnya instalasi, pengiriman, penyediaan kredit, dan 

layanan purna jual. Karakteristik intangibility pada jasa berimplikasi bahwa 

sebuah jasa baru dapat dialami (didengar, dilihat, atau dirasakan) setelah jasa 

yang bersangkutan dibeli. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa semua jasa 100% 

tidak berwujud fisik. Level jasa sekunder membutuhkan kombinasi antara unsur-

unsur berwujud dan tak berwujud, agar manfaat inti yang ditawarkan dapat 

dikenali dan dipahami dengan mudah oleh pelanggan. Oleh karena itu, 

manajemen bukti fisik sangat penting dalam pemasaran produk jasa. Masalah lain 

dalam penawaran produk jasa menyangkut karakteristik tidak terpisahkan tahap 

produksi dan konsumsi. Beberapa unsur level jasa sekunder tidak disediakan oleh 

penyedia jasa, namun justru oleh pelanggan itu sendiri. Contohnya, mahasiswa 

baru harus mempelajari terlebih dahulu materi perkuliahan sebelum menghadiri 

kuliah atau kelas seminar. Meskipun demikian, pada prinsipnya level jasa 

sekunder dapat dianalisis berdasarkan sejumlah elemen seperti features, styling, 

pengemasan, merek, bukti fisik, penyampaian jasa (service delivery), proses, 

sumber daya manusia, dan kualitas. 

a) Fitur (Features) 

Dalam produk fisik, fitur merupakan komponen-komponen spesifik produk 

yang dapat ditambahkan atau dikurangi tanpa mengubah karakteristik esensial 

produk bersangkutan. Penawaran jasa juga dapat dianalisis dalam hal fitur 

yang berbeda. Perpaduan antara unsur-unsur berwujud dan tak berwujud 

dalam produk jasa bisa menghasilkan berbagai variasi bentuk jasa. Misalnya 
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bank-bank menawarkan beraneka ragam jenis tabungan dan deposito untuk 

menarik segmen pasar yang kebutuhannya berbeda cukup signifikan. 

b) Styling 

Styling berarti memberian penampilan unik pada produk. Styling pada jasa 

tidak hanya mencakup unsure-unsur berwujud, tapi termasuk pula unsur tak 

berwujud. Dalam kaitan dengan karakteristik inseparability, relasi dan 

interaksi antara pelanggan dan penyedia jasa sangat penting dalam 

menentukan kesuksesan pemasaran jasa. Melalui relasi inilah para manajer 

jasa bisa mengembangkan style yang unik. Sebagai contoh, ada perbedaan 

style antara restoran McDonald‟s, Kentucky Fried Chicken, dan Burger King, 

meskipun ketiganya merupakan perusahaan yang berkecimpung dalam bisnis 

makanan siap hidang. Style jasa merupakan hasil kombinasi berbagai features, 

termasuk dekorasi fisik dan cara staf lini depan berinteraksi denga para 

pelanggan. 

c) Kemasan 

Unsur tak berwujud dalam jasa tidak bisa dikemas seperti halnya produk fisik 

yang menggunakan pembungkus fisik untuk melindungi produk dan sekaligus 

menciptakan identitas unik. Walaupun demikian unsur berwujud dalam jasa 

bisa dikemas seperti halnya produk fisik. Kemasan yang baik bisa 

memudahkan konsumsi jasa. Misalnya, desain wadah bisa mempermudah 

penanganan makanan take-away (yang dibungkus dan dibawa pulang) dan 

juga menyampaikan informasi/pesan yang membedakan penyedia jasanya dari 

para pesaing. 
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d) Merek  

Pada prinsipnya, tujuan penggunaan merek adalah untuk mengidentifikasi 

produk sebagai hak milik atau kepunyaan organisasi tertentu dan untuk 

memfasilitasi diferensiasi suatu produk dari produk-produk pesaingnya. 

Berbeda dengan sebagian besar penawaran produk fisik yang menggunakan 

merek dalam berbagai bentuk, penawaran jasa cenderung lebih terbatas dalam 

hal penggunaan merek sebagai basis utama diferensiasi produk. Yang banyak 

dijumpai adalah proses pemberian merek (branding) yang lebih berfokus pada 

citra korporasi penyedia jasa. Dengan demikian, diferensiasi restoran siap 

santap, konsultasi manajemen, dan akuntan publik biasanya lebih didasarkan 

pada nama perusahaan dan reputasinya ketimbang atas dasar jasa spesifik 

yang mereka tawarkan. Meskipun demikian, ada juga organisasi jasa yang 

menggunakan hirearki merek dan sub-merek untuk merefleksikan identitas 

perusahaan dan jasa spesifik yang ditawarkan. Penggunaan merek pada jasa 

spesifik bisa menggunakan basis tangible (misalnya, „Big Mac‟ yang dijual 

McDonald‟s) maupun basis intangible (contohnya, bank-bank yang member 

nama merek spesifik pada tipe-tipe rekening atau tabungannya, seperti Taplus, 

Tahapan, Budapes, dan sebagainya). 

e) Bukti fisik (Tangibles) 

Bila para produsen barang cenderung memasukkan jasa/layanan tambahan 

dalam augmented product mereka, maka sebaliknya tidak sedikit pemasar jasa 

yang justru mendiferensiasikan jasanya dari para peaing dengan jalan 
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menambahkan karakteristik fisik, seperti desain brosur, seragam karyawan, 

dan gerai jasa yang ekslusif dan unik. 

f) Penyampaian jasa 

Seperti halnya pada pemasaran barang, faktor pengiriman/ penyampaian 

produk juga merupakan diferensiator penting dalam jasa. Dalam konteks jasa, 

konsep aksesibilitas dipandang lebih tepat ketimbang konsep 

distribusi/pengiriman yang biasa dijumpai dalam pemasaran barang. Sejumlah 

sumber daya mempengaruhi aksesibilitas ini, di antaranya sumber daya 

manusia (terutama personil kontak yang berhubungan langsung dengan 

pelanggan), mesin, bangunan dan infrastruktur fisik lainnya, serta layanan 

pelengkap. 

g) Proses 

Selain hasil akhir, proses produksi/operasi juga merupakan faktor kritis dalam 

sebagian besar jasa. Terlebih lagi bila konsumen berperan sebagai co-

producers dalam proses produksi jasa bersangkutan. Oleh karenanya, desain 

jasa harus benar-benar memperhitungkan aspek proses dan cara interaksi 

karyawan jasa dengan pelanggan selama proses tersebut. 

h) Sumber daya manusia 

Tidak pelak lagi bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam proses 

penyampaian jasa sangat penting peranannya dalam menentukan jasa yang 

dihasilkan dan persepsi pelanggan terhadap jasa bersangkutan. Oleh sebab itu, 

sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam penawaran jasa. 

Konsekuensinya pihak manajemen harus menetapkan secara jelas ekspektasi 
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terhadap peranan setiap karyawan dan mendukungnya dengan pelatihan 

bilamana diperlukan. 

i) Kualitas 

Tingkat kualitas jasa merupakan aspek krusial dalam penawaran jasa total. 

Kualitas merupakan salah satu faktor penting yang digunakan pelanggan 

untuk mengevaluasi jasa suatu organisasi dibandingkan penawaran dari 

organisasi lainya. Dalam pemasaran barang, kualitas merupakan tingkat 

kinerja suatu barang. Sedangkan dalam pemasaran jasa, kualitas adalah 

tingkat persepsi terhadap kinerja suatu jasa. Oleh sebab itu, pengukuran 

kualitas jasa jauh lebih kompleks dan sukar dibandingkan kualitas barang. 

Bukan hanya pengukuran parameter kualitasnya saja yang sulit, namun 

identifkasi faktor kualitas yang dipandang penting oleh pelanggan juga tak 

kalah sukarnya. Suatu jasa yang oleh produsennya dipandang memiliki tingkat 

technical quality yang tinggi bisa saja dalam kenyataanya dipersepsikan 

sangat berbeda oleh konsumen yang memiliki seperangkat kriteria evaluasi 

kualitas yang berbeda. Dalam hal ini, persepsi pelanggan tentu saja akan lebih 

berpengaruh dibandingkan persepsi dan keyakinan penyedia jasa. 

 

Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan untuk meneliti lima indikator yang 

dalam atribut produk yang mana saat peneliti sudah mengsurvei ke beberapa nasabah 

yang ada di Bank Lampung faktor-faktor inilah yang selalu muncul dan menjadi 

pertimbangan oleh nasabah yang menggunakan jasa Bank. Faktor-faktor tersebut 
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yaitu; fungsi inti, fitur atau layanan pelengkap, merek, penyampaian jasa, dan sumber 

daya manusia. 

 

2.3.2. Persepsi Konsumen Terhadap Atribut Jasa 

 

Menurut (Tjiptono, 2014:114) ketidakberwujudan dan kompleksitas jasa berpengaruh 

terhadap cara konsumen mengevaluasi jasa yang mereka beli dan memberikan 

wawasan (insight) mengenai cara memasarkan berbagai tipe penawaran jasa. Kualitas 

jasa yang bersifat tangible umumnya lebih mudah dievaluasi dibanding kualitas jasa 

yang sangat intangible. Atribut yang digunakan konsumen untuk mengevaluasi 

barang fisik sebagian besar adalah search qualities, yaitu atribut atau karakteristik 

yang bisa dievaluasi pelanggan pembelian dilakukan, contohnya harga. Jasa yang 

lebih intangible memiliki lebih banyak komponen experience qualities, yaitu 

karakteristik atau atribut yang hanya bisa dievaluasi setelah pembelian atau konsumsi 

(seperti ketepatan waktu, kecepataan waktu, kecepatan pelyanan, dan kerapian hasil). 

Dalam kasus tertentu, ada atribut-atribut yang mungkin tetap tidak bisa dievaluasi 

pembeli sekalipun setelah pembelian. Atribut semacam ini umumnya hanya dijumpai 

pada jasa yang secara teknis kompleks dan bersifat intangible. Contohnya, prosedur 

medis sepert operasi bedah syaraf dan operasi Caesar, di mana setelah menerima 

perawatan sekalipun pasien dan keluarganya tetap bergantung pada dokternya untuk 

mengetahui apakah operasi tersebut sukses atau tidak. Atribut-atribut seperti ini 

disebut credence qualities, karena pelanggan harus meyakini keberadaan kualitas ini 

atas dasar kepercayaan pada omongan/pendapat orang lain. 
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Menurut Sasser, et al. dalam Tjiptono (2014:115), proses evaluasi pelanggan 

terhadap penawaran jasa total diawali dengan penilaian terhadap jasa inti yang 

didasarkan pada kemampuan jasa bersangkutan untuk memuaskan kebutuhan 

substantif pelanggan (misalnya, persyaratan dasar jasa transportasi). Evaluasi tersebut 

kemudian dilanjutkan dengan penilaian atas kebutuhan-kebutuhan sekunder (seperti 

kebutuhan akan sense of control, trust, self-fulfilment, dan status). Kebutuhan 

sekunder ini umumnya diterjemahkan ke dalam berbagai atribut jasa yang 

diharapkan, misalnya keamanan, konsistensi (reliabilitas), sikap, kelengkapan 

layanan, kondisi (lingkungan), ketersediaan, dan masalah timing. 

Pada intinya setiap penyedia jasa harus saling bersaing dalam menghasilkan 

penawaran jasa yang terdiri dari permutasi atribut-atribut yang dapat memenuhi 

kebutuhan sekunder pelanggan secara lebih baik daripada pesaingnya. 

 

2.4. Perilaku Konsumen 

Perusahaan terutama bagian pemasar harus mengetahui dengan baik bagaimana 

perilaku konsumennya dan menganalisis informasi tersebut. Sejauh ini terdapat 

berbagai macam definisi mengenai perilaku konsumen, diantaranya: 

Menurut Sheth & Mital (2004:5) perilaku konsumen adalah “aktivitas mental dan 

fisik yang dilakukan oleh pelanggan rumah tangga (konsumen akhir) dan pelangan 

bisnis yang menghasilkan keputusan untuk membayar, membeli dan menggunakan 

produk dan jasa tertentu”. 
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Schiffman, Kanuk & Wisenblit (2010:23) mengungkapkan perilaku konsumen adalah 

“perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk dan jasa yang mereka harapkan 

dapat memuaskan kebutuhan mereka”. Sedangkan Hawkins & Mothersbaugh 

(2013:6) mengungkapkan bahwa perilaku konsumen adalah “studi mengenai 

individu, kelompok atau organisasi dan proses-proses yang mereka gunakan untuk 

menyeleksi, mendapatkan, menggunakan dan menghentikan pemakaian produk, jasa, 

pengalaaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan, serta dampak proses-proses 

tersebut terhadap konsumen dan masyarakat”. 

Dari berbagai definisi di atas yang memiliki kesamaan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perilaku konsumen adalah suatu kegiatan atau perilaku yang di lakukan oleh 

individu berupa menyeleksi suatu produk atau jasa untuk mengambil keputusan untuk 

membeli suatu produk atau jasa serta menggunakan produk atau jasa tersebut. 

Pemahanan mengenai perilaku konsumen  merupakan salah satu kunci sukses utama 

bagi perusahaan. Menurut Tjiptono (2014:48) terdapat setidaknya tiga alasan 

fundamental mengapa studi perilaku konsumen sangat penting: 

1. Pencapaian tujuan bisnis dilakukan melalui penciptaan kepuasan pelanggan, di 

mana pelanggan merupakan fokus utama setiap bisnis. Melalui pemahanan atas 

perilaku konsumen, seorang pemasar bisa benar-benar mengetahui apa yang 

diharapkan pelanggan, mengapa konsumen membeli produk atau jasa tertentu 

sebagaimana yang dilakukannya dan mengapa pelanggan cenderung bereaksi 

secara spesifik terhadap stimulus pemasaran. Lebih lanjut, pemasar juga bias 
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mengembangkan database marketing dalam rangka menerapkan relationship 

marketing yang saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan 

parapelanggan penting. 

2. Studi pelaku konsumen dibutuhkan dalam rangka mengimplementasikan 

orientasielanggan sebagaimana ditegaskan dalam konsep pemasaran, konsep 

pemasaran global, konsep pemasaran sosial, dan konsep pelanggan. Untuk itu 

dibutuhkan “customer culture”, yaitu budaya organisasi yang menintegrasikan 

kepuasan pelanggan ke dalam misi dan visi perusahaan, serta memanfaatkan 

pemahaman atas perilaku konsumen sebagai masukan dalam merancang setiap 

keputusan dan rencana pemasaran. Berbagai riset menunjukkan bahwa orientasi 

pelanggan bisa memberikan sejumlah manfaat, diantaranya meningkatkan 

produktivitas perusahaan sebagai hasil peningkatan efisiensi biaya dalam 

melayani repeat customer; kesediaan pelanggan yang puas untuk membayar 

harga premium; dan bertumbuhkembangnya loyalitas pelanggan dan 

meningkatnya pertumbuhan pendapatan (melalui gethok tular positif; inovasi 

produk baru; dan penjualan silang produk dan/ atau jasa lain kepada pelanggan 

yang sama). 

3. Salah satu fakta yang tidak bias dipungkiri adalah bahwa setiap orang adalah 

konsumen. Konsekuensinya, kita juga harus mempelajari cara menjadi konsumen 

yang bijak, agar dapat membuat keputusan pembelian yang optimal. 
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2.4.1. Analisis Perilaku Konsumen Jasa 

Menurut (Tjiptono, 2014:53) proses keputusan konsumen bisa diklasifikasikan secara 

garis besar ke dalam tiga tahap utama: pra-pembelian, konsumsi, dan evaluasi 

purnabeli. Tahap pra-pembelian mencakup semua aktivitas konsumen yang terjadi 

sebelum terjadinya transaksi pembelian dan pemakaian jasa. Tahap ini meliputi tiga 

proses, yakni identifikasi kebutuhan, pencarian informasi dan evaluasi alternatif. 

Tahap konsumsi merupakan tahap proses keputusan konsumen di mana konsumen 

membeli daan menggunakan produk atau jasa. Sedangkan tahap evaluasi purnabeli 

adalah tahap proses pembuatan keputusan konsumen sewaktu konsumen menentukan 

apakah ia telah membuat keputusan pembelian yang tepat. 

Kesemua proses dalam gambar dilalui manakala konsumen membeli jasa 

berketerlibatan tinggi, yaitu jasa yang secara psikologis penting bagi konsumen 

karena menyangkut kebutuhan social atau self-esteem, serta memiliki persepsi risiko 

yang besar (risiko sosial, risiko psikologis, risiko financial). Sementara dalm situasi 

pembelian jasa beketerlbatan rendah, proses pencarian informasidan evaluasi 

alternative biasanya minimum. Tak jarang keputusan pembelian dilakukan secara 

impulsive. 

Secara umum, contoh-contoh produk berketerlibatan tinggi meliputi mobil, rumah, 

paket wisata atau liburan, jasa wedding planner, deodorant, jasa pendidikan tinggi, 

jasa dokter gigi, dan seterusnya. Sementara produk berketerlibatan rendah meliputi 

sereal, makanan ringan, tisu toilet, surat kabar, jasa laundry, jaa fotokopi, dan lain-
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lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa tingkat keterlibatan konsumen dengan 

pembelian produk atau jasa tersebut sangat tergantung pada kebutuhan yang ingin 

dipuaskan dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian produk berketerlibatan 

tinggi bagi seseorang, bisa jadi adalah produk berketerlibatan rendah bagi orang lain. 

 

2.5. Kepuasan Konsumen 

2.5.1. Definisi Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009:138) kepuasan (satisfaction) adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang telah 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. 

Dalam buku teks standar Marketing Management yang ditulis Kotler & Keller dikutip 

dalam buku Tjiptono (2014:353) dan banyak dijadikan acuan, sang mahaguru 

pemasaran menandaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan 

dengan harapannya. Berdasarkan paradigma ini, kepuasan pelanggan dirumuskan 

sebagai evaluasi purnabeli, di mana persepsi terhadap kinerja alternatif produk/jasa 

yang dipilih memenuhi atau melebihi harapan sebelum pembelian. Apabila persepsi 

terhadap kinerja tidak bisa memenuhi harapan, maka yang terjadi adalah 

ketidakpuasan. 

Menurut Peter dan Olson (1999:402), kepuasan konsumen adalah sebuah konsep 

yang kritis pada pemasaran dan riset konsumen, pada umumnya berargumentasi 

bahwa apabila konsumen puas atas suatu produk, jasa atau merek, mereka akan lebih 
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suka melanjutkan pembeliannya dan menceritakan kepada orang lain dari 

pengalaman mereka. Sedangkan lebih rinci lagi Mowen dan Minor (2002:89) 

mengungkapkan kepuasan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang 

ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa setelah memperoleh dan 

menggunakannya. 

Dari berbagai macam definisi kepuasan pelanggan menurut ahli diatas dapat dilihat 

terdapat banyak kesamaan dan dapat ditarik kesimpulan yaitu kepuasan pelanggan 

merupakan perasaan emosional konsumen saat mendapatkan kinerja produk atau 

mengalami jasa yang diberikan perusahaan sesuai/melebihi harapannya. Sebaliknya, 

situasi ketidakpuasan terjadi saat pelanggan merasa produk/jasa yang diberikan 

perusahaan tidak memenuhi harapan pelanggan. 

 

2.5.2. Pentingnya Kepuasan Konsumen 

Saat ini kita hidup di zaman perekonomian pelanggan, di mana pelanggan adalah 

rajanya. Perusahaan harus belajar bagaimana beralih dari memfokuskan diri pada 

produksi barang-barang, menjadi fokus terhadap memiliki pelanggan sendiri. 

Perusahaan harus menandang pelanggan sebagai asset financial yang perlu dikelola 

dan dimaksimalkan seperti aset-aset lainnya. Mereka adalah aset perusahaan yang 

paling penting, meskipun nilai mereka tidak akan pernah dapat kita temukan dalam 

pembukuan perusahaan. Dengan menyadari nilai dari aset ini diharapkan akan 

menuntun perusahaan untuk mendesain kembali keseluruhan sistem pemasaran 
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mereka dan mengarahkannya menuju perolehan customer share dan customer life 

time value melalui portofolio produk/jasa mereka. 

Ketidakpuasan pelanggan akan berdampak pada beralihnya pelanggan ke pemasok 

lain. Lebih buruknya lagi perusahaan yang mengalami ketidakpuasan oleh pelanggan 

akan mengalami masalah berupa dampak negatif word of mouth. Menurut Kotler & 

Keller yang dikutip oleh Tjiptono (2014:348), umumnya pelanggan yang tidak puas 

akan menyampaikan pengalaman buruknya ke 11 orang lain. Bayangkan apabila 11 

orang ini akan menyampaikan kembali informasi tersebut ke orang lain lagi, betapa 

besarnya kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. 

Gerakan atau kampanye kepuasan pelanggan dilandasi pula pada gagasan bahwa 

pelanggan yang puas cenderung lebih loyal, tidak mudah „tergoda‟ untuk beralih ke 

pemasok lain yang menawarkan harga lebih murah, dan berpotensi akan 

menyebarluaskan pengalaman positifnya kepada orang lain. Pelanggan yang tidak 

sekedar puas, namun juga senang, loyal, dan bersedia menjalin relasi jangka panjang 

dengan perusahaan, menjadi kunci keberhasilan setiap organisasi. 

Menurut Kotler dan Keller (2009:140) mempertahankan pelanggan merupakan hal 

penting daripada memikat pelanggan. Oleh karena itu terdapat 5 dimensi untuk 

mengukur kepuasan pelanggan yaitu : 

1. Membeli lagi. 

2. Mengatakan hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain dan 

merekomendasikan. 
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3. Kurang memperhatian merek dan iklan produk pesaing. 

4. Membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

5. Menawarkan ide produk atau jasa kepada perusahaan. 

 

2.5.3. Manfaat Program Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2014:356)  dalam  bukunya Pemasaran Jasa, realitas kepuasan 

pelanggan melalui perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian program 

khusus berpotensi memberikan beberapa manfat pokok, di ataranya: 

1. Reaksi terhadap produsen berbiaya rendah 

Persaingan dalam banyak industry ditandai dengan overcapacity dan oversupply. 

Dalam berbagai  kasus hal ini menyebabkan pemotongan harga menjadi senjata 

strategik untuk meraih pangsa pasar. Fokus pada kepuasan pelanggan merupakan 

upaya mempertahankan pelanggan dalam rangka menghadapi para produsen 

berbiaya rendah. Banyak perusahaan yang mendapati bahwa cukup banyak 

pelanggan yang sebenarnya bersedia membayar harga yang lebih mahal untuk 

pelayanan dan kualitas yang lebih baik. Konsumen seperti ini idak bakal 

mengorbankan tingkat kualitas yang bisa diterima hanya semata-mata untuk 

penghematan biaya tertentu yag tidak begitu signifikan. 

2. Manfaat ekonomik retensi pelanggan versus perpetual prospecting 

Berbagai studi menunjkkan bahwa mempertahankan dan memuaskan pelanggan 

saat ini jauh lebih murah dibandingkan upaya terus-menerus menarik atau 

memprospek pelanggan baru. Riset yang dilakukan Wells (1993) misalnya, 
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menunjukkan bahwa biaya mempertahankan pelanggan lebih murah 4 sampai 6 

kali lipat dibandingkan biaya mencari pelanggan baru. Ini dikarenakan komponen 

biaya mencari pelanggan baru meliputi sejumlah hal, seperti biaya iklan, biaya 

“mendidik” pelanggan agar memahami sistem dan prosedur layanan perusahaan, 

biaya memahami kebutuhan dan keinginan spesifik pelanggan baru, biaya 

meyakinkan pelanggan agar bersedia beralih dari pemasok sebelumnya, dan 

seterusnya. 

3. Nilai kumulatif dari relasi berkelanjutan 

Berdasarkan konsep “customer lifetime value”, upaya mempertahankan loyalitas 

pelanggan terhadap produk dan jasa perusahaan selama periode waktu yang lama 

bisa menghasilkan anuitas yang jauh lebih besar daripada pembelian individual. 

4. Daya persuasif ghetok tular (word of mouth) 

Dalam banyak industri (terutama sector jasa), pendapat/opini positif dari teman 

dan keluarga jauh lebih persuasif ketimbang iklan. Oleh sebab itu, banyak 

perusahaan yang tidak hanya meneliti kepuasan totak, namun juga menelaah 

sejauh mana pelanggan bersedia merekomendasikan produk perusahaan kepada 

orang lain. 

5. Reduksi sensitivitas harga 

Pelanggan yang puas dan loyal terhadap sebuah perusahaan cenderung lebih 

jarang menawar harga untuk setiap pembelian individualnya. Ini dikarenakan 

faktor kepercayaan pelanggan telah terbentuk sehinggan pelanggan yakin bahwa 

perusahaan langganannya tidak bakal bersikap oportunistik dan memanfaatkan 

mereka untuk kepentingan sesaat. 
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6. Kepuasan pelanggan sebagai indikator kesuksesan bisnis di masa depan 

Program kepuasan pelanggan relatif mahal dan tidak mendatangkan laba dalam 

jangka pendek. Akan tetapi, hasilnya bisa dituai dalam jangka panjang dan manfat 

tersebut dapat bertahan lama. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan merupakan 

indikator kesuksesan bisnis masa depan. 

 

2.5.4. Elemen Program Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2014:358) pada umumnya program kepuasan pelanggan meliputi 

kombinasi dari tujuh elemen utama, yaitu: 

1. Barang dan jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapkan program kepusaan pelanggan harus memiliki 

produk berkualitas baik dan layanan prima. Paling tidak, standarnya harus 

menyamai para pesaing utama dalam industri. Untuk itu, berlaku prinsip “quality 

comes first, satisfaction programs follow”. Biasanya perusahaan yang tingkat 

kepuasan pelanggannya tinggi menyediakan tingkat layanan pelanggan yang 

tinggi pula. Kerap kali itu merupakan cara mereka menjustifikasi harga yang lebih 

mahal. 

2. Relationship marketing 

Kunci pokok dalam setiap program loyalitas adalah upaya menjalin relasi jangka 

panjang dengan para pelanggan. Asumsinya adalah bahwa relasi yang kokoh dan 

saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan dapat membangun 

bisnis ulangan (repeat business) dan menciptakan loyalitas pelanggan. 
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Tentu saja penerapan konsep relationship marketing mengandung risiko. 

Perusahaan yang menjalin relasi jangka panjang dengan para pelanggan biasanya 

menetapkan harga premium untuk layanan yang lebih superior. Hal ini 

menyebabkan perusahaan bersangkutan rentan trehadap kompetisi harga dengan 

perusahaan-perusahaan berharga murah yang menawarkan layanan yang lebih 

sedikit. Meskipun demikian, relationship marketing kerapkali, namun tidak 

selalu, sukses. 

3. Program promosi loyalitas 

Program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi antara 

perusahaan dan pelanggan. Biasanya, program ini memberikan semacam 

„penghargaan‟ khusus kepada pelanggan kelas kakap atau pelanggan rutin agar 

tetap loyal pada produk dari perusahaan bersangkutan. Selain itu, kemitraan antar 

perusahaan juga banyak terbentuk. Misalnya, hotel bekerja sama dengan 

perusahaan penerbangan dan penyewaan mobil untuk membentuk jaringan aliansi 

strategik. Melalui kerja sama seperti itu diharapkan kemampuan menciptakan dan 

mempertahankan kepuasan serta loyalitas pelanggan akan semakin besar. 

4. Fokus pada pelanggan terbaik (best customers) 

Sekalipun program promosi loyalitas beraneka ragam bentuknya, namun 

semuanya memiliki kesamaan pokok dalam hal fokus pada pelanggan yang paling 

berharga. Namun pelanggan terbaik bukan sekedar mereka yang termasuk heavy 

user. Tentu saja mereka berbelanja banyak, namun kriteria lainnya menyangkut 

pembayaran yang lancar dan tepat waktu, tidak terlalu banyak membutuhkan 
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layanan tambahan (karena mereka telah sangat paham mengenai cara berinteraksi 

dengan perusahaan), dan relatif tidak sensitif terhadap harga. 

5. Sistem penanganan complain secara efektif 

Penanganan komplain terkait erat dengan kualitas produk. Perusahaan harus 

terlebih dahulu memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkannya benar-

benar berfungsi sebagaimana mestinya sejak awal. Baru setelah itu, jika ada 

masalah, perusahaan segera berusaha memperbaikinya lewat sistem penanganan 

komplain. Jadi, jaminan kualitas harus mendahului penanganan komplain. 

Keterlibatan langsung manajemen puncak dalam menangani keluhan pelanggan 

juga sangat penting karena bisa mengkomunikasikan secara nyata komitmen 

perusahaan dalam memuaskan setiap pelanggan. Selain itu, para staf layanan 

pelanggan harus diseleksi dan dipantau secara cermat guna memastikan bahwa 

mereka benar-benar berorientasi pada pemuasan kebutuhan pelanggan. 

6. Unconditional guarantees 

Unconditional guarantees dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program 

kepuasan pelanggan. Garansi merupakan janji eksplisit yang disampaikan kepada 

para pelanggan mengenai tingkat kinerja yang dapat diharapkan bakal mereka 

terima. Garansi imi bermanfaat dalam mengurangi risiko pembelian oleh 

pelanggan, memberikan sinyal mengenai kualitas produk, dan secara tegas 

menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas produk/jasa yang 

diberikannya. 
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7. Program pay-for-performance 

Program kepuasan pelanggan tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan 

sumber daya manusia organisasi. Sebagai ujung tombak perusahaan yang 

berinteraksi langsung dengan para pelanggan dan berkewajiban memuakskan 

mereka, karyawan juga harus dipuaskan kebutuhannya. Dengan kata lain, total 

customer satisfaction harus didukung pula dengan total quality reward yang 

mengkaitkan system penilaian kinerja dan kompensasi dengan konstribusi setiap 

karyawan dalam penyempurnaan kualitas dan peningkatan kepuasan pelanggan. 

 

2.6 Word of Mouth 

2.6.1. Definisi Word of Mouth 

Sutisna (2002:184) berpendapat bahwa setiap orang setiap harinya berbicara dengan 

yang lainnya, saling tukar pikiran, saling tukar informasi, saling berkomentar dan 

proses komunikasi lainnya. Sedangkan menurut Emanuel Rosen (2000:7) word of 

mouth adalah keseluruhan komunikasi dari orang ke orang mengenai suatu produk, 

jasa atau perusahaan tertentu pada suatu waktu.  

Harrison-Walker, dalam Putri dan Suhariadi (2013:2) berpendapat bahwa  Word of 

mouth merupakan komunikasi informal,antara seseorang komunikator non-komersial 

(bukan bagian dari perusahaan) dengan orang lain sebagai penerima merek, produk, 

organisasi, atau jasa yang telah dirasakan. 
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Menurut Kartajaya (2006:234), promosi paling efektif justru melalui word of mouth, 

pelanggan yang terpuaskan akan menjadi juru bicara produk secara lebih efektif dan 

meyakinkan ketimbang iklan jenis apapun. Pelanggan akan lebih percaya kepada 

sumber yang lebih kredibel (orang yang dikenal) daripada salesperson perusahaan 

(Kartajaya, 2006:130). 

Saat melakukan pembelian konsumen cenderung mencari tahu terlebih dahulu 

mengenai produk yang ingin dibelinya. Konsumen akan mencari informasi tentang 

produknya yang akan dibelinya dengan bertanya dengan kerabat terdekatnya. 

Konsumen cenderung lebih percaya dengan rekomendasi dari pelanggan lain, karena 

menurutnya rekomendasi dari pelanggan lain yang sudah mencoba terlebih dahulu 

dapat lebih dipercaya disbanding kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan. 

 

2.6.2. Pentingnya Word of Mouth Marketing 

Menurut Kotler (2009:235), terdapat dua manfaat yang diperoleh dari komunikasi 

dari mulut ke mulut, yaitu: 

1. Komunikasi dari mulut ke mulut lebih meyakinkan.  

2. Komunikasi dari mulut ke mulut tidak memerlukan biaya yang mahal. 

Pengetahuan konsumen atas berbagai macam produk lebih banyak disebabkan adanya 

komunikasi dari mulut ke mulut. Hal itu terjadi karena informasi dari teman akan 

lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari iklan. 

Lebih lengkapnya Hasan (2010:25) menjabarkan ada beberapa alasan yang membuat 
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Word of Mouth Marketing dapat menjadi sumber informasi yang kuat dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian adalah sebagai berikut: 

1. Word of mouth marketing adalah sumber informasi yang independen dan jujur 

(ketika informasi datang dari seorang teman itu lebih kredibel karena tidak ada 

association dari orang dengan perusahaan atau produk). 

2. Word of mouth marketing sangat kuat karena memberikan manfat kepada yang 

bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui pengalaman teman 

dan kerabat. 

3. Word of mouth marketing disesuaikan dengan orang-orang yang terbaik di 

dalamnya, seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan, kecuali mereka 

tertarik pada topik diskusi. 

4. Word of mouth marketing menghasilkan media iklan informal. 

5. Word of mouth marketing dapat mulai dari satu sumber tergantung bagaimana 

kekuatan influencer dan jaringan social itu menyebar dengan cepat dan secara 

luas kepada orang lain. 

6. Word of mouth marketing tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan 

sosial, waktu, keluarga atau hambatan fisik lainnya. 

 

2.6.3. Teknik dan Tahapan dalam Penerapan Word of Mouth 

 

Menurut Hasan (2010:31) sejumlah teknik word of mouth marketing yang diarahkan 

untuk mendorong orang berbicara satu sama lain tentang produk atau jasa adalah 

sebagai berikut: 
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1. Buzz Marketing, menggunakan high profile berita untuk mendapatkan orang 

untuk berbicara tentang merek. 

2. Viral Marketing, merupakan masukan pesan informatif yang dirancang untuk 

dapat diteruskan dalam model eksponensial, misalnya melalui e-mail. 

3. Community of Marketing, pembentukan atau pendukung ceruk komunitas yang 

mungkin untuk berbagi kepentingan tentang merek (seperti kelompok pengguna, 

kipas klub, dan forum diskusi); providing alat, konten, dan informasi untuk 

dukungan komunitas tersebut. 

4. Grassroots Marketing, pengorganisasian dan memotivasi relawan untuk 

jangkauan lokal. 

5. Evangelist Marketing, merekrut pendukung baru, advokasi, atau relawan yang 

didorong untuk mengambil peran leadership dalam menyebarkan pesan secara 

aktif. 

6. Influencer Marketing, mengidentifikasi masyarakat dan pendapat kunci leaders 

yang cenderung berbicara tentang produk dan memiliki kemampuan untuk 

influence pendapat orang lain. 

7. Street Marketing, menjangkau dan berinteraksidengan konsumen secara langsung, 

misalnya tatap muka di suatu tempat secara berkala. 

8. Stealth Undercover Marketing, gerakan marketing di bawah ambang sadar, 

misalnya menggunakan seorang aktor untuk menyebarkan pesan positif dari suatu 

brand kepada publik. 

9. Cause Marketing, memberikan dukungan untuk program sosial melalui 

pengumpulan dana untuk program sosial melalui pengumpulan dana untuk 
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mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang yang memiliki perhatian yang 

sama dengan perubahan. 

10. Product Seeding, menempatkan produk yang tepat ditangan yang tepat pada 

waktu yang tepat pula, menyediakan informasi atau sample untuk individu 

berpengaruh. 

11. Conversation Creation, iklan yang menarik, email, menangkap frase, hiburan, 

atau promosi dirancang untuk memulai aktivitas word of mouth. 

12. Brand Blogging, menciptakan blog dan berpartisipasi dalam blogging, dalam 

semangat terbuka berbagi informasi nilai yang mungkin dibicarakan komunitas 

blog. 

13. Referral Programs, membuat alat yang memungkinkan pelanggan puas melihat 

teman-teman mereka. 

Tiga tahapan terciptanya WOM menurut Sumardi (2011:71) yaitu: 

1. Membicarakan (customer do talking) adalah tahapan dimana perusahaan berhasil 

membuat orang-orang membicarakan produk atau jasa yang ditawarkan 

2. Mempromosikan (customer do promoting) adalah perusahaan dapat 

memperdayakan para konsumen agar dapa membicarakan produk atau jasa yang 

ditawarkan secara positif. 

3. Menjual (customer do selling) adalah pelanggan juga harus mengusahakan agar 

terjadi perubahan perilaku pada orang yang mereka ajak bicara secara sukarela. 
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2.7. Penelitian Terdahulu 

Table 2.1 Penelitian Terdahulu 

 
No  Judul Penelitian Tahun  Nama 

Peneliti 

Variabel Hasil Penelitian 

1.  Pengaruh Atribut 

Produk Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

Produk Toyota 

New Yaris (Studi 

Pada Auto 2000 

Kediri) 

2013 Yunus 

Try 

Rochma

di 

Atribut 

Produk, 

Kepuasan 

Konsumen 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah 

dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 1. 

Atribut produk yang meliputi 

merek, kualitas, citra, layanan 

pelengkap dan jaminan produk 

berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan konsumen 

produk Toyota New Yaris. 2. 

Atribut produk yang meliputi 

merek, kualitas, citra, layanan 

pelengkap dan jaminan produk 

berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen 

produk Toyota New Yaris. 3. 

Kualitas memiliki pengaruh 

terbesar terhadap kepuasan 

konsumen produk Toyota New 

Yaris. Adanya pengaruh yang 

terbesar tersebut menunjukkan 

bahwa adanya kekuatan atau 

daya tahan mesin dan mampu 

bersaing dengan produk sejenis 

yang ditawarkan menjadikan 

jaminan atas kepuasan 

konsumen terhadap produk. 

2.  Pengaruh 

Tangible, 

Realibility, 

Responsiveness, 

Assurance, dan 

Emphaty 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

(Survei 

Konsumen 

Rumah di CV 

Satria Graha 

Gedongan, 

Colomadu, 

Karanganyar) 

2013 Rahayu 

Triastity 

dan SL. 

Triyani

ngsih 

Tangible, 

Realibility, 

Responsivnes

s, Assurance, 

Emphaty, 

Kepuasan 

Konsumen 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepuasan 

konsumen pembeli produk 

perumahan CV Satria Graha 

Karanganyar dipengaruhi oleh 

dimensi-dimensi kualitas 

pelayanan jasa (tangible, 

reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy). 

Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat kualitas layanan 

yang dipersepsikan, semakin 

besar kepuasan konsumen. Hal 

ini disebabkan kualitas yang 

dipersepsikan konsumen 

merupakan kemampuan 

memutuskan tentang 

kesempurnaan sebuah layanan 
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No  Judul Penelitian Tahun  Nama 

Peneliti 

Variabel Hasil Penelitian 

atau suatu bentuk sikap dan 

evaluasi secara menyeluruh 

dalam jangka panjang. 

3.  Pengaruh 

Kepuasan 

Konsumen dan 

Insentif 

Terhadap 

Perilaku WOM 

(Word of Mouth) 

Konsumen Jasa 

Angkutan 

Penumpang Bis 

Antar Kota Antar 

Provinsi Kelas 

Eksekutif di 

Bandung. 

2009 Erida Kepuasan 

Konsumen, 

insentif, dan 

Word of 

Mouth 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan konsumen secara 

mandiri mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku word-of-

mouth konsumen pada jasa 

angkutan penumpang bis 

AKAP kelas eksekutif di 

Bandung, begitupun dengan 

insentif. Dari hasil pengujian 

pengaruh interaksi kepuasan 

dan insentif terhadap perilaku 

WOM, mengindikasikan bahwa 

insentif merupakan katalisator 

yang efektif dalam menurunkan 

WOM negatif yang dilakukan 

oleh konsumen yang tidak puas, 

dan dalam meningkatkan WOM 

positif yang dilakukan oleh 

konsumen yang puas dengan 

jasa angkutan yang mereka 

terima. 

 

 

2.8. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Hasil penelitian  Rahayu Triastity dan SL. Triyaningsih (2013), menunjukkan bahwa 

kepuasan konsumen pembeli produk perumahan CV Satria Graha Karanganyar 

dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kualitas pelayanan jasa (tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat kualitas layanan yang dipersepsikan, semakin besar kepuasan 

konsumen. Hal ini disebabkan kualitas yang dipersepsikan konsumen merupakan 

kemampuan memutuskan tentang kesempurnaan sebuah layanan atau suatu bentuk 

sikap dan evaluasi secara menyeluruh dalam jangka panjang. 
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2.9. Hubungan Antara Atribut Produk Terhadap Kepuasan Konsumen 

Pada penelitian Yunus Try Rochma (2013),  berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Atribut produk yang meliputi merek, kualitas, citra, layanan pelengkap dan 

jaminan produk berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan konsumen produk 

Toyota New Yaris. 

2. Atribut produk yang meliputi merek, kualitas, citra, layanan pelengkap dan 

jaminan produk berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen 

produk Toyota New Yaris.  

3. Kualitas memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan konsumen produk Toyota 

New Yaris. Adanya pengaruh yang terbesar tersebut menunjukkan bahwa adanya 

kekuatan atau daya tahan mesin dan mampu bersaing dengan produk sejenis yang 

ditawarkan menjadikan jaminan atas kepuasan konsumen terhadap produk. 

Dari tiga kesimpulan penelitian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa atribut 

produk memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan konsumen. 

 

2.10. Hubungan Antara Kepuasan Konsumen Terhadap Word of Mouth 

Pada penelitian Erida (2009), menyimpulkan bahwa kepuasan konsumen secara 

mandiri mempunyai pengaruh terhadap perilaku word of mouth (WOM)  konsumen 

pada jasa angkutan penumpang bis AKAP kelas eksekutif di Bandung. Dari hasil 

pengujian pengaruh interaksi kepuasan dan insentif terhadap perilaku WOM, 
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mengindikasikan bahwa insentif merupakan katalisator yang efektif dalam 

menurunkan WOM negatif yang dilakukan oleh konsumen yang tidak puas, dan 

dalam meningkatkan WOM positif yang dilakukan oleh konsumen yang puas dengan 

jasa angkutan yang mereka terima. 

 

2.11. Kerangka pemikiran 

 

Menurut Sugiyono (2014:91) kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah yang penting. 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

2.12. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini, yaitu: 

Ha.1 : Diduga ada pengaruh signifikan variabel kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen jasa tabungan di Bank Lampung. 

Ho.1 : Diduga tidak ada pengaruh signifikan variabel kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen jasa tabungan di Bank Lampung. 

Word of 

Mouth 

Kepuasan 

Konsumen 

Kualitas Pelayanan 

Atribut Produk 
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Ha.2 : Diduga ada pengaruh signifikan variabel atribut produk terhadap kepuasan 

konsumen jasa tabungan di Bank Lampung. 

Ho.2 : Diduga tidak ada pengaruh signifikan variabel atribut produk terhadap 

kepuasan Konsumen jasa tabungan di Bank Lampung. 

Ha.3 : Diduga ada pengaruh signifikan variabel kepuasan konsumen terhadap 

perilaku Word of Mouth jasa tabungan di Bank Lampung. 

Ho.3 : Diduga tidak ada pengaruh signifikan variabel kepuasan konsumen 

terhadap perilaku Word of Mouth jasa tabungan di Bank Lampung. 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kuantitatif eksplanatif.  Menurut E.G Carmines, dan R.A Zeller dalam Sangadji dan 

Sopiah (2010:26) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan 

dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Penelitian eksplanatif atau 

eksplanasi adalah peneltian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-

variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain 

(Singarimbun dan Effendi, 1995:5). Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang 

akan diteliti, yaitu: Kualitas Pelayanan (X1), Atribut Produk (X2), Perilaku Word of 

Mouth (Y), Kepuasan Konsumen (Z). 

 

3.2. Definisi Konseptual 

Menurut Soegeng (2006:8)  konsep adalah suatu abstraksi dari kejadian yang diamati, 

berupa persamaan aspek  dari objek atau kejadian yang dapat saling dibedakan dalam 

penelitian. Menurut Bahri (2008:30) pengertian konsep adalah satuan arti yang 

mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. 
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1. Kualitas pelayanan 

Menurut Goetsch & Davis (2002:4) mendefinisikan kualitas jasa sebagai kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Apabila pelayanan yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan 

baik dan sebaliknya bila pelayanan yang diterima lebih rendah dari harapan 

pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.  

Parasuraman, et al. (1988:23) mengungkapkan bahwa terdapat 5 dimensi utama 

dalam kualitas pelayanan, yaitu: 

1. Bukti fisik (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pakaian pegawai, 

dan promosi menarik. 

2. Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan layanan yang 

dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness), yakni keinginan para staf untuk membantu 

para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

4. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan 

sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. 

5. Empati (empathy), meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi 

yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para 

pelanggan. 
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2. Atribut Produk 

Kotler & Keller (2012:198) mendefinisikan produk sebagai “segala sesuatu yang 

bias ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan”. Dengan demikian, 

cakupan produk relative luas, karena bisa berupa barang, jasa, gagasan, tempat, 

orang/pribadi, organisasi, maupun kombinasinya. Pada prinsipnya Atribut jasa 

dapat dianalisis berdasarkan sejumlah elemen seperti features, styling, 

pengemasan, merek, bukti fisik, penyampaian jasa (service delivery), proses, 

sumber daya manusia, dan kualitas.  

3. Kepuasan Konsumen 

Menurut Peter dan Olson (1999:402), kepuasan konsumen adalah sebuah konsep 

yang kritis pada pemasaran dan riset konsumen, pada umumnya berargumentasi 

bahwa apabila konsumen puas atas suatu produk, jasa atau merek, mereka akan 

lebih suka melanjutkan pembeliannya dan menceritakan kepada orang lain dari 

pengalaman mereka. Sedangkan lebih rinci lagi Mowen dan Minor (2002:89) 

mengungkapkan kepuasan konsumen didefinisikan sebagai keseluruhan sikap 

yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa setelah memperoleh dan 

menggunakannya. 

4. Word of Mouth 

Word of mouth merupakan komunikasi informal,antara seseorang komunikator 

non-komersial (bukan bagian dari perusahaan) dengan orang lain sebagai 

penerima merek, produk, organisasi, atau jasa yang telah dirasakan (Harrison-

Walker dalam Putri dan Suhariadi, 2013:2). Saat melakukan pembelian konsumen 

cenderung mencari tahu terlebih dahulu mengenai produk yang ingin dibelinya. 
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Konsumen akan mencari informasi tentang produknya yang akan dibelinya 

dengan bertanya dengan kerabat terdekatnya. Hal inilah yang membuat perilaku 

word of mouth harus diperhatikan oleh perusahaan, karena memiliki dampak yang 

signifikan untuk perusahaan dalam mendapatkan pelanggan. 

 

3.3. Definisi Operasional 

Table 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

Kualitas Pelayanan 

merupakan tingkat 

keunggulan yang diberikan 

oleh Bank Lampung yang 

diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan 

nasabah tabungan Bank 

Lampung. 

1. Tangible (Bukti Fisik) 

- Peralatan modern 

- Fasilitas menarik 

- Karyawan berpakaian 

rapi 

- Brosur/pamflet 

menarik 

2. Reliability (Reliabilitas) 

- Tepat janji 

- Bersungguh-sungguh 

membantu konsumen 

- Tepat waktu 

3. Responsiveness (Daya 

Tanggap) 

- Memberikan informasi 

- Layanan yang cepat 

- Membantu konsumen 

- Selalu merespon 

konsumen 

4. Assurance (Jaminan) 

- Meyakinkan 

- Memberikan perasaan 

aman 

- Kesopanan  

- Pengetahuan yang 

memadai 

5. Emphaty (Empati) 

- Perhatian 

- Kenyamanan 

- Perhatian personal 

- Mengutamakan 

Likert 
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Variabel Definisi Operasional Indikator Skala 

kepentingan konsumen 

- Memahami kebutuhan 

Atribut 

Produk (X2) 

Atribut Produk adalah 

unsur-unsur yang dianggap 

penting oleh nasabah yang 

menjadi dasar pengambilan 

keputusan membuka 

tabungan di Bank Lampung. 

1. Memenuhi kebutuhan 

2. Fitur atau layanan yang 

lengkap 

3. Citra merek 

4. Penyampaian jasa 

5. Sumber daya manusia 

Likert 

 

 

Kepuasan 

Konsumen 

(Z) 

Kepuasan konsumen 

merupakan perasaan 

nasabah setelah 

menggunakan jasa dari 

Bank Lampung, baik 

perasaan puas maupun 

perasaan kecewa. 

1. Membeli lagi. 

2. Mengatakan hal-hal yang 

baik tentang perusahaan 

kepada orang lain dan 

merekomendasikan. 

3. Kurang memperhatian 

merek dan iklan produk 

pesaing. 

4. Membeli produk lain dari 

perusahaan yang sama. 

5. Menawarkan ide produk 

atau jasa kepada 

perusahaan. 

Likert  

Word of 

Mouth (Y) 

Word of mouth merupakan 

perilaku komunikasi dari 

mulut ke mulut oleh 

nasabah setelah 

menggunakan jasa tabungan 

dari Bank Lampung 

1. Membicarakan produk 

dengan orang lain 

2. Mempromosikan produk 

kepada orang lain 

3. Merekomendasikan 

produk kepada orang lain 

Likert  

 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subjek atau objek dengan 

kualitas dan karakterisik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan (Sangjadji dan Sopiah, 2010:185). Populasi yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah nasabah tabungan Bank Lampung kantor cabang 
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utama yang saat ini masih memiliki tabungan di Bank Lampung. Populasi yang akan 

diteliti pada penelitian ini yaitu berjumlah 69.854 orang. 

 

3.4.2. Sample 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:188), sample adalah bagian dari jumlah dan 

karakterstik yang dmiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang akan digunakan 

adalah teknik convenience sampling. Ukuran sampel dalam penelitian ini 

menggunakan formula slovin yaitu sebagai berikut: 

  ......................................................................................... 3.1 

Keterangan: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat di tolerir atau diinginkan. 
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Maka perhitungan dari jumlah sampel dengan jumlah populasi sebanyak 27.813 dan 

persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih 

dapat ditolerir atau diinginkan sebesar 10% adalah sebagai berikut: 

  
      

               
  

  
      

       
 

n = 99,85 = 100  

berdasarkan perhitungan menggunakan rumus slovin diatas, maka sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang nasabah tabungan di Bank 

Lampung. 

 

3.5. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sangadji 

dan Sopiah (2010:44) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara). Sumber penelitian 

primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode 

kuesioner (Questionnaires). Pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyan yang telah dibuat dalam rangka memperoleh data dalam penelitian. Teknik 

ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab 

pertanyaan. 
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Dalam sebuah penelitian, peneliti harus memahami kriteria data yang baik dan 

mampu menentukan teknik yang tepat dalam mengumpulkan data untuk memperoleh 

data yang sempurna (Sangadji dan Sopiah, 2010:47). Dalam penelitian ini peneliti 

akan memberikan kuesioner kepada nasabah tabungan Bank Lampung. 

3.6. Teknik Pemberian Skor 

Menurut Sugiyono (2016:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.  

Table 3.2 

Skala Penilaian 

No.  Keterangan  Skor  

1.  Sangat Setuju 5 

2.  Setuju 4 

3.  Ragu-ragu 3 

4.  Tidak Setuju 2 

5.  Sangat Tidak Setuju 1 

         Sumber: Sugiyono (2014:93) 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis structural equation model (SEM) dengan 

bantuan alat PLS. Menurut Jogiyanto dan Abdillah ( 2009:11) PLS adalah salah satu 
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metode statistika SEM (Structural Equation Modeling) berbasis varian yang di desain 

untuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permsalahan spesifik pada data, 

seperti ukuran sampel penelitian kecil, adanya data yang hilang, dan 

multikolinearitas.  

PLS merupakan alat prediksi kausalitas yang digunakan untuk pengembangan teori. 

Selain dapat digunakan untuk pengembangan teori, PLS juga dapat digunakan untuk 

menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. Disamping itu, PLS dapat 

sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan 

formatif (Jogiyanto dan Abdillah, 2009:17). PLS dapat digunakan untuk tujuan 

konfirmasi seperti, pengujian hipotesis dan tujuan eksplorasi. Namun utama dari PLS 

adalah untuk menjelaskan hubungan antar konstrak dan menekankan pengertian 

tentang nilai hubungan tersebut. 

PLS adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan 

dapat melakukan pengujian model pengukuran (outer model) sekaligus pengujian 

model struktural (Inner model). Outer model digunakan untuk uji validitas dan 

reliabilitas, sedangkan inner model digunakan untuk uji kausalitas (pengujian 

hipotesis dengan model prediksi) (Jogiyanto dan Abdillah, 2009:14).  

 

3.7.1.  Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2016:147) Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau   menggambarkan data 
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yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Peneliti akan mengolah data mentah 

yang hanya mengemukakan data masuk dengan cara dikelompokkan dan 

ditabulasikan kemudian diberi penjelasan. 

 

3.7.2. Analisis Statistik Inferensial 

Statistik inferensial, (statistic induktif atau statistic probabilitas), adalah teknik 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan 

untuk populasi (Sugiyono, 2016:148). Sesuai dengan hipotesis yang telah 

dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah PLS 

(Partial Least Square).  

 

3.7.2.1. Pengukuran Model (Outer Model) 

Outer model merupakan model pengukuran untk menilai validitas, parameter model 

pengukuran (validitas konvergen, validitas diskriminan, komposit reability, dan 

cronbach’s alpha). Termasuk nilai R
2
 sebagai parameter ketepatan model prediksi. 

Outer Model sering juga disebut yang mendefinikasikan bagaimana setiap blok 

indikator berhubungan dengan variabel latennya. Blok dengan indikator refleksif 

dapat ditulis persamaannya sebagai berikut. 

           .............................................................................................. 3.2 

          .............................................................................................. 3.3 
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Dimana x dan y adalah indikator variabel untuk variabel laten exogen dan endogen   

dan  , sedangkan    dan   merupakan matrix loading yang menggambarkan 

koefisien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. 

Residual yang diukur dengan dengan    dan    dapat diinterpretasikan sebagai 

kesalahan pengukuran.  

Model pengukuran (outer model) digunakan untuk menguji validitas konstruk dan 

reliabilitas instrumen. Convergent validity dari measurement model dapat dilihat dari 

korelasi antara skor indikator dengan skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika 

memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh outer loading dimensi 

variabel memiliki nilai loading > 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

tersebut memenuhi kriteria. Rumus AVE (average varians extracted) dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

AVE (average varians extracted) =
∑    

   

 

 
 ............................................ 3.4

 

Keterangan:
 

AVE = adalah rerata persentase skor varian yang diektrasi dari seperangkat variabel 

laten yang diestimasi melalui loading standarlize indikatornya dalam proses iterasi 

algoritma dalam PLS. 

  = melambangkan standardize loading factor  

i = jumlah indikator  
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Hasil dari uji validitas terhadap 27 item pertanyaan kuesioner yang dilakukan pada 

100 responden adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas 

Measurement Model Hasil  
Nilai 

Kritis 
Evaluasi Model 

Outer Model 

Convergent Validity Variabel AVE 
  

 

 
Kualitas Pelayanan: 

  

  
Tangible 0,663346 

>0.5 

Valid 

  
Reliability 0,540288 

Valid 

  
Responsiveness 0,646365 

Valid 

 

Assurance 0,649362 
Valid 

  
Emphaty 0,547648 

Valid 

 

Atribut Produk 0,500446 
Valid 

  
Kepuasan Konsumen 0,512243 

Valid 

 

Word of Mouth 0,634951 
Valid 

Discriminant Validity Indikator 
Cross 

Loading   

  
Tangible 1 0,850368 

 

>0.5 

Valid 

  
Tangible 2 0,899303 

Valid 

 

Tangible 3 0,843877 
Valid 

 

Tangible 4 0,639830 
Valid 
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Measurement Model Hasil  
Nilai 

Kritis 
Evaluasi Model 

  
Reliability 1 0,653502 

Valid 

  
Reliability 2 0,748384 

Valid 

 

Reliability 3 0,796067 
Valid 

 

Responsiveness 1 0,932751 
Valid 

 

Responsiveness 2 0,650158 
Valid 

 

Assurance 1 0,879836 
Valid 

 

Assurance 2 0,724301 
Valid 

 

Emphaty 1 0,642695 
Valid 

 

Emphaty 2 0,756971 
Valid 

 

Emphaty 3 0,797786 
Valid 

 

Emphaty 4 0,753703 
Valid 

 

Atribut Produk 1 0,617401 
Valid 

 

Atribut Produk 2 0,781214 
Valid 

 

Atribut Produk 3 0,783120 
Valid 

 

Atribut Produk 4 0,637949 
Valid 

 

Atribut Produk 5 0,700353 
Valid 

 

Kepuasan Konsumen 1 0,666621 
Valid 
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Measurement Model Hasil  
Nilai 

Kritis 
Evaluasi Model 

 

Kepuasan Konsumen 2 0,594767 
Valid 

 

Kepuasan Konsumen 3 0,702699 
Valid 

 

Kepuasan Konsumen 4 0,680809 
Valid 

 

Kepuasan Konsumen 5 0,552991 
Valid 

 

Word of Mouth 1 0,917365 
Valid 

 

Word of Mouth 2 0,654480 
Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Selanjutnya uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach alpha dan nilai composite 

reliability. Untuk dapat dikatakan suatu item pernyataan reliabel, maka nilai 

Cronbach alpha harus >0,6 dan nilai composite reliability harus >0,7. Dibandingkan 

dengan Cronbach Alpha, ukuran ini tidak mengasumsikan tau equivalence antar 

pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi bobot sama. Sehingga Cronbach 

Alpha cenderung lower bond estimate reliability, sedangkan Composite Reliability 

merupakan closer approximation dengan asumsi estimasi parameter adalah akurat.  

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari Tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Akhir 
Variabel Composite Reliability Nilai Kritis Evaluasi Model 

Kualitas Pelayanan:   

Tangible 0,885893 

>0,7 Reliabel 

Reliability 0,777922 



69 
 

Variabel Composite Reliability Nilai Kritis Evaluasi Model 

Kualitas Pelayanan:   

Responsiveness 0,779864 

Assurance 0,785839 

Empathy 0,827982 

Atribut Produk 0,832234 

Kepuasan Konsumen 0,776778 

Word of Mouth 0,771901 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

3.7.2.2. Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural (inner model) dievaluasi dengan menggunakan R
2
 untuk variabel 

dependen dengan ukuran Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance. 

Bila nilai R
2
 lebih besar dari 0,2 maka dapat diinterpretasikan bahwa prediktor laten 

memiliki pengaruh besar pada level struktural. 

1. Model Analisis Persamaan Struktural 

Model analisis persamaan struktural menjelaskan hubungan antara variabel dan item. 

Penelitian ini terdiri dari enam variabel independen yaitu, tangible, reliability, 

responsivenss, assurance, emphaty, dan atribut produk serta satu variabel intervenig 

yaitu kepuasan konsumen, dan satu variabel dependen yaitu perilaku word of mouth.  

Berikut adalah  Gambar 3.1 menjelaskan model persamaan analisis struktural: 
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Gambar 3.1. Model Persamaan Analisis Struktural 

 

3.8 Uji Hipotesis 

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2009:87), ukuran signifikan keterdudukungan 

hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-tabel dan T-statistic. Jika T-statistic 

lebih tinggi dibandingkan dengan nilai T-table, berarti hipotesis terdukung, diterima 

atau signifikan. Analisis PLS yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

program SmartPLS versi 2.0.M3 yang dijalankan dengan media komputer. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kualitas pelayanan 

dan atribut produk terhadap perilaku word of mouth yang dimediasi variabel 

kepuasan konsumen, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan (X1) terdiri dari 5 dimensi yaitu; Bukti fisik, kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, dan empati. Kualitas pelayanan memiliki empat dimensi yaitu 

bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, dan jaminan yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan konsumen (Z) dan memiliki satu dimensi yaitu 

empati yang berpengaruh signifikan terhadap  kepuasan konsumen (Z). Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dikarenakan hanya dimensi empati yang memengaruhi rasa 

puas konsumen di Bank Lampung. 

2. Atribut produk (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen (Z). 

Hal ini menunjukan bahwa rasa kepuasan konsumen Bank Lampung dipengaruhi 

oleh atribut produk yang melekat pada jasa yang diberikan. Semakin tinggi nilai 

atribut produk, akan mengakibatkan semakin tinggi pula pengaruh atribut produk 

terhadap kepuasan konsumen pada pelayanan jasa tabungan Bank Lampung. 
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3. Kepuasan konsumen (Z) berpengaruh signifikan terhadap perilaku word of mouth 

(Y). Hal ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya rasa puas konsumen Bank 

Lampung akan mendorong konsumen yang telah merasakan jasa di Bank 

Lampung untuk menyebarkan pengalaman baiknya selama memakai jasa tersebut. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini 

dengan menambahkan objek, responden, atau variabel penelitian sehingga dapat 

menyempurnakan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Bank Lampung (kantor cabang utama) agar dapat meningkatkan kinerja 

karyawan terutama dalam kualitas pelayanan yang bersifat empati atau 

perhatianyang bersifat personal terhadap nasabahnya, sebab dalam penelitian ini 

dibuktikan bahwa dalam variabel kualitas pelayanan dimensi empati yang 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen di Bank Lampung. 

3. Bagi Bank Lampung agar selalu meningkatkan kualitas dari atribut yang ada 

dalam produk/jasa yang diberikan. Seperti menambakan fitur-fitur tambahan 

kedalam produk tabungan, memaksimalkan fungsi dari produk tabungan itu 

sendiri, meningkatkan kemampuan karyawan yang melayani langsung nasabah 

sehingga dapat meningkatkan kepuasan konsumen di Bank Lampung. 

4. Bagi konsumen atau nasabah Bank Lampung diharapkan dapat memberikan 

masukan kritik dan saran tentang pelayanan dan produk/ jasa yang diberikan oleh 
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Bank Lampung, agar Bank Lampung dapat lebih dekat dan lebih mudah dalam 

memahami kemauan konsumen serta kendala-kendala yang dirasakan konsumen.  
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