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ABSTRAK
Dimensi Kualitas Jasa Perbankan (BSQ) adalah dimensi yang dikhususkan untuk perbankan untuk
mengukur variabel-variabel atau dimensi pelayanan jasa di industri perbankan. Dimensi
Keefektifan dan jaminan, Akses, Harga, Keterwujudan, Portopolio, Kehandalan (Banking Service
Quality) Bahia and nantel 2002. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian
mengenai pengaruh Dimensi Kualitas jasa Perbankan (BSQ) terhadap Kepuasan nasabahpada Bank
BTPN cabang Jambi. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner (responden yang diambil sejumlah 95 orang yang merupakan nasabah bank BTPN
Jambi), wawancara dengan pihak karyawan dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan
analisis jalur dengan menggunakan alat analisis PASW Statictic 18 (Predictive Analytic Sofware),
untuk melihat pengaruh variabel independen secara langsung ataupun melalui hubungan korelasi
terhadap variabel dependen. Setelah dianalisis, diketahui bahwa baik secara simultan maupun
secara parsial, BSQ berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Nasabah.
Kata Kunci : Banking Service Quality (BSQ), Kepuasan Nasabah
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I.

Pendahuluan
Bank Tabungan Pensiun Nasional adalah sebagai salah satu bank yang berstatus badan usaha
Swasta yang memasarkan nasabah dan kredit PT. BTPN (Persero) juga merasakan dampak dari
adanya persaingan antar bank yang makin ketat tersebut. Salah satu Kantor Cabang PT.BTPN
(Persero) yang ingin memberikan pelayanan berkualitas tersebut adalah PT.BTPN (Persero) Kantor
Cabang Jambi. Yaitu dengan Populasi Kantor cabang Jambi dengan NOA sebesar 22.697 dan yang
potensial untuk menjadi nasabah sesuai dengan kelayakan dan BSQ Bank BTPN adalah sebesar
10.667. Adapun realisasi kredit sebanyak 704 pada tahun 2008 dan naik menjadi 1.310 pada tahun
2009. Berdasarkan perkembangan tersebut terjadi peningkatan jumlah realisasi sebesar 606 atau
86,08% namun peningkatan tersebaut masih jauh dari potensial pasar Bank BTPN.Hal ini
menunjukkan bahwa PT. BTPN (Persero) Cabang Jambi, masih harus melakukan berbagai
pelayanan yang berdasarkan dengan kualitas jasa perbankan (Banking Service Quality (BSQ).
Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mengindikasikan bahwa relatif belum
puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kantor Cabang PT. BANK BTPN (Persero) Jambi dan
hal pelayanan segmen khusus adalah pelayanan kualitas pensiunan. Penelitian ini akan melakukan
kajian mengenai pengaruh dari dimensi-dimensi Banking Service Quality terhadap kepuasan
nasabah PT. BTPN (Persero) pada Kantor Cabang Jambi. Agar dapat perlu meningkatkan kualitas
pelayanannya guna meningkatkan kepuasan nasabah Bank PT. BTPN (Persero).
II.

Kajian Literatur dan Metode Penelitian
a. Kajian Literatur
Dimensi Kualitas
Bahia dan Nantel (2000) mengembangkan metode pengukuran baru untuk mengukur
kualitas pelayanan bagi industri perbankan yang disebut dengan Banking Service Quality
(BSQ). Bahia dan Nantel (2000) mengembangkan BSQ karena SERVQUAL maupun
pengukuran-pengukuran kualitas pelayanan lain banyak dikritik dan terbukti memiliki
kelemahan-kelemahan. Dalam pembentukan kulitas pelayanan untuk jasa perbankan tersebut,
Bahia dan Nantel (2000) menggunakan kerangka bauran pemasaran yang dikembangkan oleh
Booms dan Bitner (1981) dalam Bahia dan Nantel (2000, p. 85) yang biasa disebut
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh 6 dimensi yang selanjutnya disebut
kualitas pelayanan jasa perbankan (Banking Service Quality) yang terdiri dari:
1. Keefektifan dan Jaminan (Effectiveness and Assurance). Pelayanan yang efektif dan
mampu memberikan jaminan kepada nasabah amatlah penting dari sisi nasabah, nasabah
akan senantiasa menuntut pelayanan yang berlangsung cepat dan tidak bertele-tele bahkan
lebih dari itu nasabah juga ingin agar pihak bank senantiasa menjaga kerahasiaannya.
2. Akses (Access). Tersedianya ,Jumlah ATM yang memadai pada setiap cabangPeralatan
yang modernJumlah teller yang memadai.Waktu tunggu yang tidak terlalu lama.
3. Harga (Price). Terdiri dari Penjelasan yang baik mengenai biaya pelayanan.Jumlah yang
seimbang pada saat biaya pelayanan dimulai.Biaya administrasi yang dikenakan sudah
sesuai dengan pelayanan yang diberikan.Selalu memberikan informasi kepada nasabah
4. Keterwujudan (Tangible). Dimensi keterwujudan (tangibles) dapat dibentuk dari 4 item
yang terdiri dari (Bahia dan Nantel, 2000, p. 91):Laporan rekening yang tepat.Kebersihan
dari fasilitasDekorasi dan fasilitasLingkungan yang menyenangkan.
5. Portofolio Jasa (Service Portofolio). Dimensi portofolio (service portfolio) dapat dibentuk
dari 2 item yang terdiri dari (Bahia dan Nantel, 2000, p. 91) :Pelayanan yang
lengkap.Jangkauan layanan konsisten dengan yang ada pada bank-bank secara umum.
6. Kehandalan (Reliability). Dimensi kehandalan (reliability) dapat dibentuk dari 2 item yang
terdiri dari (Bahia dan Nantel, 2000, p. 91) :Tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian
jasaSistem pengarsipan yang baik
b. Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti
melalupenyebaran kuisioner yang dilakukan secara langsung pada responden.
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Data sekunder yaitu data diperoleh dari buku, data perusahaan dan literatur penunjang yang
berkaitan dengan masalah penelitian.
Metode Analisis
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisa deskriptif
dan analisa kuantitatif, yaitu :’
1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.
Uji Validitas berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan
fungsi ukurnya. Uji validitas berarti prosedur pengujian untuk melihat apakah alat ukur yang
berupa kuesioner dapat mengukur dengan cermat atau tidak. (Masri Singarimbun, 1989:124).
Uji Reliabiliatas menunujukkan sejauh mana suatu intrumen dapat memberikan hasil
pengukuran yang konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih ( Masri Sdan
Sofian E.,1989:122)
2. Regresi Linier Berganda
Hair, et al. (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk
menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas
dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari
beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan
prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair et al, 1998). Sementara
itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :Y =
α + β 1 X 1 + β2X2 +
β4X4 + β5X5 + β6X6 + e
3. Uji Penyimpanan Asumsi Klasik
Untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran asumsi yang diperlukan dalam data yang sedang
dianalisis, akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang terdiri dari uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas data serta uji otokorelasi.
4. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan
melakukan uji korelasi antar independent variabel dengan menggunakan variance inflating
factor (VIF). Batas VIF adalah 10 apabila nilai VIF lebih besar daripada 10 maka terjadi
multikolinearitas.
5. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedatisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel
dependen pada setiap variabel independent. Rumus untuk uji Glejser adalah sebagai berikut :
e = ∫ X 1, X2, X3, X4, X5, X6
Dimana :
e
: absolute error
X1..X6 : variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi
Bila terdapat variabel indepnden yang berpengaruh secara signifikan terhadap residual
absolute (absoluteerror) maka terjadi heteroskedastisits dalam model regresi ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji reliabilitas yang dilakukan dengan korelasi Spearman Brown dengan menggunakan
program PASW Statistics versi 18.0, diperoleh hasil bahwa semua item pernyataan dinyatakan
reliabel, karena dari perhitungan diperoleh hasil nilai r.i>0. Dari hasil yang diperoleh dapat
dilihat bahwa semua nilai r.i menunjukkan angka diatas 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa
semua item pernyataan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel. Berikut Tabel Tabulasi
untuk Uji Reabilitas dibawah ini sebagai berikut:
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Tabel Uji Reabilitas
No

Skor
Spearman
Guttman
0. 574
0. 551
0. 082
0. 075
0. 223
0. 181
0. 527
0. 510
0. 722
0. 575
0.707
0.636
0.835
0.778

Variabel

1. Keefektifan dan Jaminan
2. Akses
3. Harga
4. Keterwujudan
5. Portofolio
6. Kehandalan
7. Kepuasan Nasabah
Sumber: output PASW

Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan
adanya korelasi antara variabel bebas (independent) secara signifikan. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independent yang signifikan.

Model

Tabel Uji Asumsi Multikolinearitas
Collinearity Stastistics

(contstanta)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
Sumber:output PASW

Tolerance

VIF

516
889
405
870
715
334

1.937
1.125
2.470
1.149
1.399
2.992

1

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa nilai VIF keenam variabel menunjukkan angka
dibawah 10(<10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala
multikolinearitas antar variabel independent dalam model regresi yang digunakan dalam
penelitian ini.
2. Regresi Linier Berganda
Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh persamaan regresi berikut:
Y=0,162+0,480X1+0,229X2-0,443X3+0,256X4+0,425X5+0,382X6+e
Berdasarkan pada hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai koefisien regresi (b)
tiap-tiap variabel bebas adalah sebagai berikut:
 Variabel Keefektivan dan Jaminan (X1) memiliki koefesien regresi (b) sebesar 0,480
 Variabel Akses (X2) memiliki koefesien regresi (b) sebesar 0,229
 Variabel Harga (X3) memiliki koefesien regresi (b) sebesar -0,443
 Variabel Keterwujudan (X4) memiliki koefesien regresi (b) sebesar 0,256
 Variabel Portopolio jasa(X5) memiliki koefesien regresi (b) sebesar 0,425
 Variabel Kehandalan (X6) memiliki koefesien regresi (b) sebesar 0,382
3. Uji Parsial ( Uji t )
Model
Keefektifan dan Jaminan
Akses

Tabulasi Hasil Uji t
T
Sig
3.523
2.649
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Harga
Keterwujudan
Portofolio
Kehandalan
Sumber:output PASW

3.116
2.843
5.315
2.896

002
.006
.000
.005

Sig
Sig
Sig
Sig

Berdasarkan hasil perhitungan PASW, maka informasi yang bisa diberikan adalah
sebagai berikut :
1. Besarnya kontribusi Keefektifan & Jaminan (X1) yang secara langsung mempengaruhi
Kepuasan nasabah (Y) adalah 0,480. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat
antara Keefektifan & Jaminan dengan Kepuasan Nasabah. Sumbangan Keefektifan &
Jaminan terhadap Kepuasan Nasabah adalah sebesar KN = r2 x 100% = 0,4802 x 100% =
23,0 % . Maknanya kontribusi Keefektifan & Jaminan terhadap Kepuasan Nasabah adalah
hanya sebesar 23,0 % dan sisanya 76,96% ditentukan oleh variabel lainnya. Untuk uji
signifikansinya menghasilkan angka 0,001 yang ternyata lebih kecil dari α = 0,05, maka
Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Keefektifan & Jaminan berhubungan secara signifikan
dengan Kepuasan Nasabah.
2. Besarnya kontribusi Akses(X2) yang secara langsung mempengaruhi Kepuasan Nasabah
(Y) adalah 0,229. Hal ini menunjukkan hubungan yang berpengaruh antara Kepuasan
Nasabah dengan Kepuasan Nasabah. Sumbangan Akses terhadap Kepuasan Nasabah
adalah sebesar KN = r2 x 100% = 0,2292 x 100% = 5,24 % . Maknanya kontribusi Akses
terhadap Kepuasan Nasabah adalah hanya sebesar 5,24 % dan sisanya 75,59% ditentukan
oleh variabel lainnya. Untuk uji signifikansinya menghasilkan angka 0,010 yang ternyata
lebih kecil dari α = 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Akses berhubungan
secara signifikan dengan Kepuasan nasabah.
3. Besarnya kontribusi Harga(X3) yang secara langsung mempengaruhi Kepuasan Nasabah
(Y) adalah -0,443 Hal ini menunjukkan hubungan yang lemah antara Kepuasan Nasabah
dengan Kepuasan Nasabah. Sumbangan Harga terhadap Kepuasan Nasabah adalah sebesar
KN = r2 x 100% = -0,4432 x 100% = 19,6 % . Maknanya kontribusi Harga terhadap
Kepuasan Nasabah adalah hanya sebesar19,6% dan sisanya 80,38% ditentukan oleh
variabel lainnya. Untuk uji signifikansinya menghasilkan angka 0,002 yang ternyata lebih
kecil dari α =0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Harga tetap berhubungan
secara signifikan dengan Kepuasan nasabah, walaupun berarah negatif.
4. Besarnya kontribusi Keterwujudan (X4) yang secara langsung mempengaruhi Kepuasan
Nasabah (Y) adalah 0,480. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara
Keterwujudan dengan Kepuasan Nasabah. Sumbangan Keterwujudan terhadap Kepuasan
Nasabah adalah sebesar KN = r2 x 100% =0,2562 x 100% = 65,5 % . Maknanya kontribusi
Keterwujudan terhadap Kepuasan Nasabah adalah hanya sebesar 65,5 % dan sisanya
93,45% ditentukan oleh variabel lainnya. Untuk uji signifikansinya menghasilkan angka
0,006 yang ternyata lebih kecil dari α =0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya
Keterwujudan berhubungan secara signifikan dengan Kepuasan Nasabah.
5. Besarnya kontribusi Portopolio (X5) yang secara langsung mempengaruhi Kepuasan
Nasabah (Y) adalah 0,480. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara
Portopolio dengan Kepuasan Nasabah. Sumbangan Portopolio terhadap Kepuasan Nasabah
adalah sebesar KN = r2 x 100% = 0,4252 x 100% = 18,0 % . Maknanya kontribusi
Portopolio terhadap Kepuasan Nasabah adalah hanya sebesar 18,0 % dan sisanya 81,94%
ditentukan oleh variabel lainnya. Untuk uji signifikansinya menghasilkan angka 0,000 yang
ternyata lebih kecil dari α = 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Portopolio
berhubungan secara signifikan dengan Kepuasan Nasabah.
6. Besarnya kontribusi Kehandalan (X6) yang secara langsung mempengaruhi Kepuasan
Nasabah (Y) adalah 0,382. Hal ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara
Kehandalan dengan Kepuasan Nasabah. Sumbangan Kehandalan terhadap Kepuasan
Nasabah adalah sebesar KN = r2 x 100% = 0,4252 x 100% = 14,5 % . Maknanya kontribusi
Kehandalan terhadap Kepuasan Nasabah adalah hanya sebesar 14,5 % dan sisanya 85,81%
ditentukan oleh variabel lainnya. Untuk uji signifikansinya menghasilkan angka 0,005 yang
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ternyata lebih kecil dari α = 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Kehandalan
berhubungan secara signifikan dengan
IV. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Besarnya kontribusi Keefektivan & Jaminan (X1), Akses (X2), Harga (X3),
Keterwujudan(X4), Portopolio (X5), Kehandalan (X6) berpengaruh secara simultan
terhadap Kepuasan Nasabah (Y) adalah 0,634 atau 63,4 % (Moderate corelation) dan
memiliki arah yang positif. Hal ini berarti bahwa Keefektivan & Jaminan menjadi faktor
utama yang menjadi pertimbangan Kepuasan nasabah di kota Jambi.
2. Besarnya kontribusi Keefektivan & Jaminan (X1) secara parsial mempengaruhi Kepuasan
nasabah (Y) pada Bank BTPN adalah sebesar 0,480 atau 0,480% dan memiliki arah yang
Positif. Hal ini berarti, nasabah sangat memikirkan variabel Keefektivan & Jaminan dari
Bank BTPN cabang Jambi. Dengan keadaan yang sekarang ini, variabel Keefektivan &
Jaminan sangat berperan bagi kepuasan nasabah.
3. Besarnya kontribusi Akses (X2) secara parsial mempengaruhi Kepuasan nasabah (Y) atas
Bank BTPN cabang Jambi adalah sebesar 0,229atau 22,9 % dan memiliki arah yang
Positif. Hal ini berarti, apabila Bank BTPN mampu meningkatkan variabel Keterwujudan
pada diri nasabah, maka akan meningkatkan pula kepuasan nasabah pada bank BTPN
cabang Jambi dibandingkan Bank lainnya.
4. Besarnya kontribusi Harga (X3) secara parsial mempengaruhi faktor Kepuasan (Y)
nasabah atas Bank BTPN cabang Jambi adalah sebesar -0,443atau – 43,3% dan memiliki
arah negatif. Hal ini berarti Harga yang tinggi mempengaruhi dan mengurangi kepuasan
nasabah Bank BTPN cabang Jambi.
5. Besarnya kontribusi Keterwujudan (X4) secara parsial mempengaruhi nasabah atas
Kepuasan Bank BTPN cabang Jambi 0,256 atau 25,6% dan memiliki arah yang positif. Hal
ini berarti, apabila Bank BTPN mampu meningkatkan variabel Keterwujudan pada diri
nasabah, maka akan meningkatkan pula kepuasan nasabah pada bank BTPN cabang Jambi
dibandingkan Bank lainnya.
6. Besarnya kontribusi Portopolio (X5) secara parsial mempengaruhi faktor kepuasan (Y)
nasabah atas Kepuasan Bank BTPN cabang Jambi 0,425 atau 42,5% dan memiliki arah
yang positif. Hal ini berarti, apabila Bank BTPN mampu meningkatkan variabel
Keterwujudan pada diri nasabah, maka akan meningkatkan pula kepuasan nasabah pada
Bank BTPN cabang Jambi
7. Besarnya kontribusi Kehandalan (X6) secara parsial mempengaruhi faktor kepuasan (Y)
nasabah atas Kepuasan Bank BTPN cabang Jambi 0,382 atau 38,2% dan memiliki arah
yang positif. Hal ini berarti, apabila Bank BTPN mampu meningkatkan variabel
Kehandalan pada diri nasabah, maka akan meningkatkan pula kepuasan nasabah pada bank
BTPN cabang Jambi.
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