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ABSTRAK
Globalisasi perdagangan dunia mengakibatkan perubahan yang cepat pada
lingkungan bisnis. Oleh karena itu setiap perusahaan yang ingin mempertahankan
kelangsungan hidupnya haruslah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang
ada dan harus memiliki keunggulan kompetitif. salah satu cara untuk meningkatkan
daya saing adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan, karena dengan kualitas
pelayanan yang baik maka kepuasan pelanggan akan tercapai. Banyak cara untuk
mengukur kualitas pelayanan, dalam penelitian ini menggunakan metode
pengukuran baru untuk mengukur kualitas pelayanan bagi industri Perbankan yang
disebut Banking Service Quality (BSQ). Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari
dan menganalisis pengaruh BSQ (Keefektifan dan Jaminan, Akses, Keterwujudan,
Kehandalan). secara parsial dan simultan terhadap Kepuasan serta dampaknya
terhadap Loyalitas Nasabah PT. BNI Syariah Jember untuk mengenali variabel
yang paling dominan terhadap PT. BNI Syariah Jember. Populasi penelitian adalah
nasabah tabungan dan pinjaman PT. BNI Syariah Jember, diambil 105 sampel. Uji
statistik yang digunakan adalah uji validitas dengan product moment, uji reliabilitas
dengan alpha cronbach, analisis regresi, uji t untuk menyelidiki hipotesis penelitian.
Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi menunjukkan Variabel keefektifan dan
jaminan serta keterwujudan masing-masing memiliki koefisien regresi sehingga
secara parsial variabel tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kepuasan
pelanggan, untuk variabel Akses, dan kehandalan memiliki nilai koefisien regresi
secara parsial variabel memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan
pelanggan. Hasil uji t menunjukkan bahwa bukti fisik, kehandalan, daya tanggap,
jaminan dan empati telah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, ada pengaruh antara kualitas pelayanan
terhadap kepuasan pelanggan pada PT. BNI Syariah Jember. Kepuasan Nasabah
berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah dengan meningkatkan kualitas
BSQ
Kata Kunci : Banking Service Quality Dimensions (BSQ), kepuasan nasabah
dan Loyalitas nasabah.

ABSTRACT
The globalization of world trade has resulted in rapid changes in the business
environment. Therefore every company that wants to maintain its survival must be
able to adjust to the changes that exist and must have a competitive advantage. One
way to improve competitiveness is by improving the quality of service, because with
good service quality then customer satisfaction will be achieved. Many ways to
measure the quality of service, in this study using a new measurement method to
measure the quality of service for the banking industry called Banking Service
Quality (BSQ). This study aims to study and analyze the influence of BSQ
(Effectiveness and Guarantee, Access, Embodiment, Reliability). Partially and
simultaneously to Satisfaction and its impact on Customer Loyalty PT. BNI Syariah
Jember to recognize the most dominant variable to PT. BNI Syariah Jember. The
research population is the savings and loan customers of PT. BNI Syariah Jember,
taken 105 samples. Statistical test used is validity test with product moment,
reliability test with alpha cronbach, regression analysis, t test to investigate
research hypothesis. The result of hypothesis test with regression analysis shows
that the variables of effectiveness and assurance as well as their respective
embodiments have regression coefficients so that the partial variable has no
significant effect on customer satisfaction, for Access variables, and reliability has
the value of regression coefficient in partial variable gives significant influence to
satisfaction customer. The t test results show that physical evidence, reliability,
responsiveness, assurance and empathy have simultaneously significant effect on
customer satisfaction. Therefore, there is influence between the quality of service
to customer satisfaction at PT. BNI Syariah Jember. Customer Satisfaction has a
significant effect on Customer Loyalty by improving the quality of BSQ
Keywords: Banking Service Quality Dimensions (BSQ), customer satisfaction
and Customer Loyalty.
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0
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31.00 100
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0
Sumber : Data nasabah Bank BNI
Syariah Cabang Jember.
Teknik Pengukuran data
Skala pengukuran merupakan
kesempatan yang digunakan untuk
menentukan

panjang

pendeknya

interval dalam alat ukur. Alat ukur
tersebut

bila

digunakan

dalam

pengukuran akan menghasilkan data
kuantitatif. Skala pengukuran dalam
penelitian ini yaitu skala likert.
Menurut Sugiono (2008) skala likert
digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, persepsi sseseorang atau

kelompok orang tentang fenomena

data itu valid atau dapat digunakan

sosial.

untuk mengukur apa yang seharusnya
Dengan skala likert, maka

di ukur (Sugiyono, 2004). Dengan
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valid

menjadi indikator varibel. Kemudian
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Penelitian yang valid artinya
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mempunya gradasi dari sangat positif
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sampai sangat negatif Sugiono (2008)

diteliti. Artinya, jika objek berwarna
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: skor 1

kesamaan data dalam waktu yang
berbeda. Kalau dalam objek kemarin

b. Jawaban tidak puas

berwarna merah, maka sekarang dan

: skor 2

besok tetap berwarna merah.

c. Jawaban netral

Dalam

: skor 3

pengujian

validitas

instrumen digunakan rumu korelasi

d. Jawaban puas

product moment yang dikemukakan

: skor 4

oleh pearson sebagai berikut :

e. Jawaban sangat puas
: skor 5
adalah

tingkat

keandalah

dan

Keterangan :

kesahihan alat ukur yang digunakan.

Rxy : koefesien korelasi

Intrumen dikatakan valid berarti

N

: Jumlah subjek/responden

menunjukkan

X

: Sekor butir

dipergunakan

alat

ukur

yang

untuk mendapatkan

i

: sekor total

ƩXY

: Jumlah dari instrumen X

Uji

reliabilitas

dengan

yang di kalikan dengan jumlah

megunakan metode Alpha Cronbac’s,

instrumen Y

suatu instrumen dikatakan reliable

ƩX2

: jumlah kuadrad kriteria X

apabila nilai alpha lebih besar dari

ƩY2

: Jumlah kuadrad Y

0,06 (ghozali, 2005) dengan rumus :

(Arikunto , 2006: 162)
Hasil

perhitungan

(K)𝐶𝑜𝑣/𝑉𝑎𝑟
1 + (K − 1)Cov/var

𝑎=

rxy

dikonsultasikan ddengan harga r

Dimana :

kritik product

A

:alpha

Momen dengan taraf signifikan 5%,

K

:Jumlah butir dalam sekala

jika nilai signifikan dibawah 0.05

Cov

: rerata kovarians diantara

maka kuesioner tersebut dikatakan

butir

valid.

Var

: rerata variats dari butir

Dasar

pengambilan

keputusan

(Santosa, 2004 : 276) adalah :

Uji Reliabilitas
Ghozali (2009) menyatakan

a. jika r alpha positif, serta r alpha >r

bahwa reliabilitas adalah alat untuk

table,maka variable tersebut reliable

mengukur

yang

b. jika r alpha positif ,serta r alpha <r

merupakan indikator dari peubah atau

table, maka variable tersebut tidak

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan

reliable

reliabel atau handal jika jawaban

jadi ,jika r alpha >r table tapi bertanda

seseorang terhadap pernyataan adalah

negatif , Ho tetap akan di tolak.

suatu

kuesioner

konsisten atau stabil dari waktu ke
waktu. Reliabilitas suatu test merujuk
pada derajat stabilitas, konsistensi,
daya

prediksi,

Pengukuran
reliabilitas

dan
yang

yang

tinggi

Metode Analisis

akurasi.

Pengujian terhadap hipotesis

memiliki

dalam penelitian ini mengunakan

adalah

analisis

regresi

berganda

pengukuran yang dapat menghasilkan

digunakan

untuk

data yang reliabel

pengaruh

BANKING

ini

mengetahui
SERVICE

QUALITY (BSQ) terhadap kepuasan

nasabah.untuk mencari digunakan

layanan

rumus sebagai berikut :

kepuasan

Y=a +b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 +e

yaitu Keefektifan dan

Keterangan :

Jaminan

Y : kepuasan nasabah

(Effectiveness

B1

Assurance),

:

koefisien variable keefektifan

dengan
nasabah

and
Akses

dan jaminan

(Access),

B2 : koefisien Variable akses

Keterwujudan

B3 : koefisien variable keterwujudan

(Tangibel),

B4

Kehandalan

:

koefisien variable kehandalan

dan

X1 : variable keefektifan dan jaminan

(Reliability)

X2 : Variable akses

menunjukkan bahwa

X 3 : variable keterwujudan

kelima

dimensi

X4

kualitas

layanan

:

variable harga variable

kehandalan

berpengaruh

e

signifikan

: Variable pengganggu

(Sugiono, 2004 :243)

yang

secara
terhadap

peningkatan
kepuasan

nasabah

KESIMPULAN DAN SARAN

sebab memiliki nilai ρ

Kesimpulan

value < 0,05.

Adapun kesimpulan dari

2. Hasil

hasil analisis dan pembahasan

mengenai

mengenai

dimensi

pengaruh

layanan

terhadap

nasabah,

maka

dapat

kualitas
kepuasan

analisis
kelima
kualitas

pelayanan

maka

ditarik

variabel

kualitas

beberapa kesimpulan yaitu sebagai

layanan

yang

berikut :

dominan

1. Berdasarkan

hasil

analisis regresi, yakni
dimensi

kualitas

mempengaruhi
kepuasan

nasabah

adalah
responsiveness,

dimana

variable

2. Disarankan pula agar perlunya

responsiveness

pihak Manajemen perusahaan

memiliki nilai ρvalue

lebih meningkatkan mengenai

yang

masalah

paling

kecil

variabel

yakni sebesar 0,005.

responsiveness yakni dengan

Hal

cara

ini

dapat

dikatakan

penyambutan

kepada

bahwa

nasabah yang baru datang

semakin kecil nilai ρ

untuk menabung, selain itu

value maka makin

pihak karyawan diharuskan

besar

pengaruhnya

membantu dan mendengarkan

kepuasan

segala keluhan para nasabah,

terhadap
nasabah

hal ini dimaksudkan untuk
lebih meningkatkan kepuasan

Saran-Saran
Dari

hasil

kesimpulan

kepada nasabah yang berarti

yang telah dikemukakan, maka

kepuasan

nasabah

dapat diberikan saran-saran yaitu

semakin meningkat.

akan

sebagai berikut :
3.
1.

Disarankan

agar

sebaiknya
kualitas

perlunya

peningkatan

pelayanan bukti fisik yaitu

pihak

fasilitas fisik yang menarik bagi

perusahaan

nasabah, seperti : kursi, meja

maka

manajemen

dilakukan

agar

kepuasan

meningkatkan
nasabah

dalam

Disarankan

meningkatkan
pelayanan

kepada

tamu, TV,
informasi dan monitoring.

nasabah, selain itu dengan
menambah

sarana

dan

prasarana ruang pelayanan.
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