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ABSTRACT

THE EFFECT OF SERVICE QUALITY AND CUSTOMER
SATISFACTION INDEX SAVINGS ON CUSTOMER LOYALTY IN PT.

BANK INDEK LAMPUNG BRANCH OFFICE

By

Ria Octavia

The purpose of this study was to determine the effect of service quality on

customer loyalty, service quality on customer satisfaction, customer satisfaction to

loyalty and the impact of mediating service quality on loyalty mediated by

customer satisfaction. In this study to measure the impact of service quality on

loyalty directly and indirectly. This study is a confirmatory study is research that

aims to determine whether there is a relationship between variables that have been

developed from previous studies with actual facts or events on the ground. The

target population in this study are customers of PT. Bank Index Lampung Branch

Office.

Samples taken 150 people by using purposive sampling technique. Analyzer used

to test this hypothesis using analysis in the Structural Equation Model. The results

of this study indicate that service quality affect on customer satisfaction, service

quality has no effect on customer loyalty directly, customer satisfaction affect on

customer loyalty, and customer satisfaction has no effect in mediating the service

quality and customer loyalty.

Kata kunci: Customer Loyalty, Customer Satisfaction, and Customer Loyalty
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan

terhadap loyalitas, kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah, kepuasan

nasabah terhadap loyalitas dan pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas

dengan dimediasi oleh kepuasan nasabah. Dalam penelitian ini mengukur

pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas secara langsung dan tidak

langsung. Penelitian ini merupakan penelitian konfirmatori yaitu penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang telah

dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan fakta atau kejadian

yang sesungguhnya di lapangan. Target populasi dalam penelitian ini adalah

nasabah PT. Bank Index Kantor Cabang Lampung.

Sampel yang diambil 150 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Alat analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini

menggunakan analisis Structural Equation Model. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah,

kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah secara langsung,

kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah, dan kepuasan

pelanggan tidak berpengaruh dalam memediasi kualitas pelayanan dan loyalitas

pelanggan.

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Iklim kompetisi dalam dunia perdagangan semakin terasa. Perubahan lingkungan yang

demikian pesat, mendukung kompetisi yang terjadi saat ini, menurut Dick dan Basu

(1994). Salah satu yang sangat merasakan kompetisi ini adalah persaingan di dunia

perbankan yang semakin terasa. Berbagai cara dilakukan untuk menarik nasabah

sebanyak-banyaknya. Dengan keramahan para petugas bank dan pelayanan jasa yang

diberikan akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak (UURI,1998). Semua bank komersial menawarkan fasilitas standar yang sama

di  dunia termasuk, kartu debit, kartu kredit, cek, transfer uang, pinjaman pribadi,

pembiayaan mobil, dll bank yang dipilih juga menawarkan pelayanan khusus seperti

rekening VIP, rekening tanpa biaya dan rekening siswa, ditambah platform e-banking

seperti telepon dan PC perbankan yang menawarkan akses 24/7. Jumlah bank yang

menawarkan produk-produknya dengan harapan hadiah maupun penawaran suku bunga

yang bersaing kepada nasabahnya semakin bertambah banyak. Akibatnya, nasabahpun

semakin banyak memperoleh alternatif untuk kesempatan investasinya maupun

kesempatan memperoleh dukungan pendanaan bagi pengembangan usahanya. Semua
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bank, baik Bank konvensional maupun Bank Syariah bersaing secara ketat

mengoptimalkan pasar yang ada saat ini. Ekspansi dalam bisnis perbankan swasta,

bersama dengan pelayanan yang disesuaikan, telah menciptakan persaingan yang

merugikan di sektor ini menurut Khalid dan Irshad  (1994) dalam Sabir et al. (2014).

Persaingan ini dibuktikan dengan semakin banyaknya bank-bank baru yang

bermunculan di Indonesia khususnya di daerah Bandar Lampung. Saat ini telah terdapat

kurang lebih 39 bank umum di wilayah Bandar Lampung yang dapat dilihat pada

Lampiran 2.

Melihat semakin meningkatnya tingkat persaingan antar bank, bank semakin berlomba-

lomba untuk mendapatkan  nasabah dengan meningkatkan pelayanan dan kinerja

secara optimal.  Menurut Akbar dan Parvez (2009) perusahaan saat ini harus menyadari

perlunya belajar dan pemahaman berbagai kualitas pelayanan (contoh : switching cost,

kepercayaan, citra perusahaan dan kepuasan pelanggan) dari loyalitas pelanggan yang

mungkin membantu mereka untuk mengembangkan basis pelanggan setia.

Sebagaimana dinyatakan dalam literatur oleh Siddiqi (2011), Sabir et al. (2014) yang

relevan pelayanan berkualitas tinggi membantu untuk menghasilkan kepuasan

pelanggan, loyalitas pelanggan, dan pertumbuhan pangsa pasar dengan meminta

pelanggan baru, dan meningkatkan produktivitas dan kinerja keuangan.

Kepuasan pelanggan adalah berlian nyata dan keuntungan pesaing atas perusahaan lain.

bisnis hari ini bersaing untuk pelanggan dan kepuasan pelanggan menjadi indikator

kinerja utama dan merupakan elemen penting dari strategi bisnis. harapan pelanggan

yang berkendara kunci di balik kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan

indikator pembelian pelanggan dan loyalitas merek. Perusahaan berusaha untuk

memiliki kepuasan pelanggan yang tinggi dan berusaha untuk mempertahankan
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pelanggan mereka saat ini daripada menghabiskan sumber daya tambahan untuk

menarik pelanggan baru yang potensial. Oleh karena itu para produsen dan pemasar

mencoba untuk menjaga pelanggan mereka puas sehingga mereka bisa menjadi

pelanggan yang setia dan dalam cara perusahaan bisa mendapatkan pangsa maksimum

di pasar (Sabir et al., 2014).

Pada penelitian Siddiqi (2011) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas

pelayanan dengan kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah dapat menjadi dasar pihak

manajemen perusahaan untuk lebih memberikan pelayanan prima kepada nasabah

dengan tujuan untuk mencapai kepuasan dan loyalitas nasabah. Hal ini didukung juga

oleh penelitian Sabir et al, (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif

antara atribut kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Kualitas

pelayanan membawa pelanggan pada kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan

menyebabkan loyalitas nasabah. Dalam kompetisi bank dunia, pelayanan superior akan

membawa mereka pada keuntungan.

Pada penelitian Mosahab et al. (2010) membuktikan bahwa adanya pengaruh mediasi

kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Kualitas

pelayanan memainkan peran penting dalam kepuasan pelanggan dan loyalitas

pelanggan. Terdapat hubungan positif antara 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan

terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan serta terdapat hubungan adanya

proses mediasi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Osman dan Sentosa (2013)

yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan memainkan peran penting dalam

memediasi kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan.
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Dalam jangka panjang, loyalitas pelanggan menjadi tujuan bagi perencanaan pasar

strategic (Kotler dan Keller, 2008:193). Dengan mempertimbangkan efek pengurangan

biaya yang dilaporkan bahwa dengan tetap mempertahankan loyalitas pelanggan akan

mengeluarkan biaya yang lebih sedikit daripada memperoleh satu pelanggan yang baru

dan biaya untuk mempertahankan pelanggan menurun sepanjang fase siklus hidup

hubungan. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, membangkitkan Bank

Index Kantor Cabang Lampung untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanannya

untuk menghadapi pesaingnya. Bank Index sendiri memiliki beberapa produk tabungan

unggulan beserta fitur-fiturnya. Hal ini akan digambarkan pada Tabel 3.2 sebagai

berikut.

Tabel 1.1 Produk Tabungan Bank Index

Sumber: Intranet Bank Index, 2015

Berdasarkan Tabel 1.1 setiap produk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Sampel dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek pengamatan dalam

penelitian ini adalah nasabah pemilik rekening produk tabungan Index yang merupakan

produk utama Bank Index dikarenakan tabungan digunakan untuk pembayaran

angsuran kredit, tabungan bisa digunakan untuk bertransaksi usaha, pengguna tabungan

index dapat menikmati fasilitas sms-monitor, fasilitas autodebet pembayaran kartu

INDEX MULTIPLUS
INDEX

JUNIOR
TABUNGANKU

TAB.
IDAMAN

5,6,7

TAB.
IDAMAN

1,2,3

SETORAN DAN BIAYA 100.000Rp 100.000Rp 50.000Rp 20.000Rp 300.000Rp 300.000Rp

Setoran Berikutnya Minimal 10.000Rp 10.000Rp 10.000Rp 10.000Rp Bebas Bebas

Saldo Minimum 50.000Rp 50.000Rp 50.000Rp 20.000Rp - -

Biaya Administrasi / bulan 5.000Rp 5.000Rp Bebas Bebas Bebas Bebas

Biaya Denda Saldo Minimum 5.000Rp 5.000Rp Bebas Bebas - -

Biaya Tutup Rekening 50.000Rp 50.000Rp 25.000Rp 20.000Rp - -

TINGKAT SUKU BUNGA (TIER) 1.5% - 3% 1%-3% 1% 0% - 1% 5,25% 1,50%

TABUNGAN

SPESIFIKASI PRODUK
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halo, telkom, dan PLN, pengguna bisa mendapatkan hadiah langsung pada saat

pembukaan, tabungan digunakan untuk system payrol.l

Hal ini mengidentifikasikan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dan makin

besarnya potensi bisnis yang ada. Hal ini dapat dilihat melalui data pertumbuhan

jumlah dana tabungan Index yang meningkat tiap tahun.  Perkembangan jumlah

nasabah tabungan Index Bank Index Kantor Cabang Lampung dapat dilihat pada Tabel

1.2 :

Tabel 1.2 Pertumbuhan Dana Produk Tabungan Index Bank Index KC Lampung

Tahun
Penghimpunan

(dalam ribuan Rupiah) Pertumbuhan

2013 8,205,529 -

2014 9,105,372 10%

2015 12,930,237 30%

Sumber : Laporan Keuangan Bank Index KC Lampung Tahun 2013-2015

Berdasarkan Tabel 1.2 ternyata Bank Index Kantor Cabang Lampung dalam usahanya

menghimpun dana pada tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan dalam jasa

tabungan Index dilihat dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah tiap tahun. Hal

ini memberikan gambaran bahwa pada masa yang akan datang Bank Index Kantor

Cabang Lampung mempunyai peluang yang cukup besar dalam usaha memobilisasikan

dana yang dihimpunnya. Bank Index Kantor Cabang Lampung sampai dengan akhir

2015 berhasil menghimpun dana dari masyarakat dengan produk Tabungan Index

sebesar Rp 12.930.237.000, atau sekitar 30%, jumlah tersebut diproyeksikan akan terus

meningkat, tetapi hal ini tidak diimbangi dengan pendapatan bank yang dapat dilihat

pada Tabel 1.3 sebagai berikut :
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Tabel 1.3 Data Pendapatan Bank Index Kantor Cabang Lampung

Tahun
Pendapatan

(Dalam Ribuan
Rupiah)

Perubahan

2013 23.171.942

2014 16.690.729 -28%

2015 16.488.292 -1,20%

Sumber : Laporan Laba-Rugi Bank Index KC Lampung 2013-2016

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 menggambarkan bahwa adanya penurunan pendapatan

yang cukup signifikan terutama pada tahun 2014 terdapat penurunan sebesar 28%.

Penurunan pendapatan Bank Index Cabang Lampung ini harus menjadi perhatian

khusus bagi pihak manajemen bank Index, untuk mengetahui dan mengidentifikasi

apakah faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan bank.

Penurunan ini apakah dipengaruhi oleh pemberian kualitas pelayanan yang kurang

memuaskan atau ada faktor lainnya yang mempengaruhi. Selain itu, penurunan ini

menjadi salah satu indikator bagi pihak bank untuk mengetahui apakah sepanjang

Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, nasabah yang dimiliki oleh pihak bank

khususnya nasabah tabungan adalah nasabah yang setia dan loyal atau tidak kepada

bank Index.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Osman dan Sentosa

(2013). Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah

waktu dan objek yang berbeda, perbedaan selanjutnya adalah penelitian ini

menggunakan teknik analisis Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan

AMOS sedangkan penelitian terdahulu menggunakan analisis SEM dengan teknik

Partial Least Squares (PLS).
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Berdasarkan permasalahan pendapatan bank Index yang terus mengalami penurunan,

serta berdasarkan hasil riset terdahulu oleh Osman dan Sentosa (2013), maka penulis

tertarik untuk melakukan riset dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan

Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Index Kantor Cabang

Lampung”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut, maka dapat diidentifikasikan bahwa

pendapatan bank Index Cabang Lampung yang semakin menurun sepanjang Tahun

2013 sampai dengan 2015 yang diduga diakibatkan oleh ketidakpuasan nasabah atas

kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank Index. Hal ini dapat dilihat dari semakin

bertambahnya jumlah keluhan yang dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4 Data Keluhan Nasabah Bank Index Cabang Lampung

No. Jenis Keluhan Nasabah

Jumlah
Nasabah

Komplain
Tahun 2013

Jumlah
Nasabah

Komplain
Tahun 2014

Jumlah
Nasabah

Komplain
Tahun 2015

1
Gagal Penarikan Tunai via
ATM

5 4 3

2 Gagal Transfer via ATM 3 3 6

3
Kesalahan input yang
dilakukan karyawan pada saat
bertransaksi

4 2 5

4
Kartu ATM yang tertelan di
mesin

4 5 5

5 Kurangnya akses ATM Index 2 5 9
Total 18 19 28

Sumber: Data Keluhan Nasabah Bank Index Cabang Lampung 2013-2015

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 menggambarkan bahwa keluhan nasabah tabungan

bank Index semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini harus segera ditindaklanjuti,

karena hal ini berpengaruh untuk kepuasan nasabah bank Index.
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Kepuasan nasabah memainkan peranan penting sebagai mediator dan memiliki

pengaruh pada kualitas pelayanan dan loyalitas nasabah. Hal ini sejalan dengan temuan

penelitian terdahulu Osman dan Sentosa (2013) yang menyatakan bahwa kepuasan

pelanggan bisa ditingkatkan dengan memfokuskan faktor-faktor kualitas pelayanan dan

loyalitas pelanggan bisa menjadi lebih kuat dengan meningkatkan kepuasan pelanggan,

sehingga kepuasan pelanggan merupakan faktor memainkan peran penting untuk

meningkatkan laba.

Berdasarkan latar belakang dan pengertian di atas, maka perumusan masalah penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan ?

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan ?

3. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan ?

4. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh dalam memediasi hubungan antara

kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan.

3. Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan.

4. Pengaruh peran kepuasan pelanggan dalam memediasi hubungan antara kualitas

pelayanan dan loyalitas pelanggan.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi

yang positif terhadap berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari

penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan, pengalaman bagi peneliti,

mempraktekkan teori yang telah didapat dan mampu memadukan dengan kenyataan

serta fakta yang terjadi di lapangan.

2. Bagi perusahaan

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang

bermanfaat bagi PT. Bank Index Kantor Cabang Lampung dan bisa dijadikan bahan

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

3. Bagi akademisi

Penelitan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan keilmiahan serta dapat dijadikan sebagai wacana untuk melaksanakan

penelitian selanjutnya.
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II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Pelayanan (Service Quality)

Pengertian kualitas pelayanan menurut Supranto (2006:226) adalah sebuah kata yang

bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sedangkan

Parasuraman et al. (1988) mendefinisikan kualitas pelayanan adalah perbandingan

antara pelayanan yang diharapkan pelanggan  dengan pelayanan yang diterimanya.

Dimensi Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) oleh Parasuraman et al. (1988) dibagi

menjadi lima dimensi SERVQUAL diantaranya adalah :

1. Tangibles (Bukti Fisik)

Bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik

perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang

diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain

sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta

penampilan pegawainya.
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2. Reliability (Kehandalan)

Kehandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan

pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.

3. Responsiveness (Ketanggapan)

Ketanggapan yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat

(responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.

4. Assurance (Jaminan dan Kepastian)

Assurance yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai

perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.

terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan,

kompetensi, dan sopan santun. Dimensi jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi :

a. Kompetensi (Competence), artinya meliputi keterampilan dan pengetahuan yang

dimiliki oleh  karyawan.

b. Kesopanan (Courtesy), yang meliputi keramahan, perhatian, dan sikap para

karyawan.

c. Kredibilitas (Credibility), meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan

kepada perusahaan seperti reputasi, prestasi, dan sebagainya.

5. Emphaty (empati)

Empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan.

Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang

pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu

untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.
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Selain SERVQUAL, Akbar dan Parvez (2009) telah mengindentifikasi terdapat lima

faktor kualitas pelayanan dari perspektif pelanggan, yaitu :

a. Pelayanan utama atau pelayanan produk.

b. Elemen manusia dari pengiriman layanan.

c. Sistematisasi pengiriman layanan: elemen non-manusia.

d. Tangibles pelayanan.

e. Tanggung jawab sosial.

2.1.2 Kepuasan Pelanggan

Customer satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan seseorang

yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk

dan harapan-harapannya, dengan kata lain kepuasan sebagai evaluasi setelah

mengkonsumsi suatu alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi

harapan. Pelanggan yang merasa puas adalah pelanggan yang menerima nilai tambah

yang lebih dari perusahaan. Memuaskan pelanggan tidak hanya berarti memberikan

tambahan produk atau jasa, pelayanan ataupun sistem yang digunakan (Kotler dan

Keller, 2008:177).

Literatur menetapkan bahwa kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis

jangka panjang. Saghier dan Nathan (2013) mengatakan dengan pemahaman yang

lebih baik dari persepsi pelanggan, perusahaan dapat menentukan tindakan yang

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mereka dapat mengidentifikasi

kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, di mana mereka berdiri dibandingkan dengan

pesaing mereka, bagan keluar jalur untuk kemajuan masa depan dan perbaikan.

Menurut Oliver (1980), model kepuasan pelanggan menjelaskan bahwa ketika

pelanggan membandingkan mereka persepsi kinerja produk / jasa yang sebenarnya
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dengan harapan, maka perasaan kepuasan memiliki muncul. Apa perbedaan antara

harapan dan kinerja membuat diskonfirmasi tersebut. Oliver (1980) mengidentifikasi

tiga jenis diskonfirmasi, yaitu sebagai berikut:

1. Diskonfirmasi positif terjadi ketika ekspektasi kinerja produk / layanan melebihi

ekspektasi yang diharapkan, dalam hal ini, pelanggan sangat puas.

2. Diskonfirmasi negatif terjadi ketika ekspektasi kinerja produk / layanan kurang dari

yang diharpakan, dalam hal ini, pelanggan tidak puas.

3. Diskonfirmasi nol terjadi ketika kinerja produk / layanan = harapan.

Berdasarkan literatur di atas dan definisi kepuasan, Siddiqi (2011) mengidentifikasi

berikut komponen kepuasan:

1. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu jenis respon (kognitif atau emosional).

2. Respon penekanan pada fokus tertentu (produk, pengalaman konsumsi, harapan dan

lain-lain).

3. Tanggapan terjadi pada waktu tertentu (setelah memilih pilihan, berdasarkan

akumulasi pengalaman, setelah konsumsi dan lain-lain).

Kotler dan Keller (2007:140) mengungkapkan bahwa pelanggan yang puas biasanya

tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan

memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk lama, membicarakan hal-hal

baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu memperhatikan

merek pesaing, tidak terlalu sensitif terhadap harga, menawarkan ide produk atau jasa

kepada perusahaan, dan biaya pelayanannya lebih murah dibandingkan pelanggan baru

karena transaksi dapat menjadi hal rutin.

Akbar dan Parves (2009) menyatakan bahwa kepuasan adalah evaluasi pelanggan

tentang produk atau pelayanan, apakah produk atau pelayanan itu telah memenuhi
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kebutuhan dan harapan mereka. Fornel et al. (1992) menunjukkan enam konsep inti

dalam mengukur kepuasan pelanggan pada bidang jasa, yaitu terdiri atas:

1. Kepuasan pelanggan keseluruhan, cara yang paling sederhana untuk mengukur

kepuasan pelanggan adalah langsung menanyakan kepada pelanggan seberapa puas

mereka terhadap jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengukur tingkat kepuasan

pelanggan terhadap jasa perusahaan bersangkutan dan membandingkan dengan tingkat

kepuasan pelanggan keseluruhan terhadap jasa para pesaing.

2. Dimensi kepuasan pelanggan (Overall customer satisfaction) umumnya proses ini

terdiri atas empat langkah, yaitu: mengidentifikasikan dimensi-dimensi kunci kualitas

pelayanan, meminta pelanggan menilai jasa perusahaan berdasarkan item-item spesifik,

meminta pelanggan menilai jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik yang sama, dan

menentukan dimensi-dimensi yang menurut mereka paling penting dalam menilai

kepuasan pelanggan secara keseluruhan.

3. Konfirmasi harapan (Confirmatiom of expectation) dalam konsep ini kepuasan tidak

diukur langsung, namun dijelaskan berdasarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara

harapan pelanggan dengan kinerja aktual produk perusahaan pada sejumlah atribut atau

dimensi penting.

4. Minat pembelian ulang (Repurchase intent) kepuasan pelanggan diukur dengan

menanyakan apakah pelanggan akan berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan

kembali.

5. Kesediaan untuk merekomendasikan (Willingness to recommended) dalam kasus jasa

yang pembelian ulangnya relatif lama atau bahkan hanya terjadi satu kali pembelian,

kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan jasa kepada teman atau keluarga

menjadi ukuran penting untuk dianalisis dan ditindaklanjuti.
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6. Ketidakpuasan pelanggan (Customer dissatisfaction) Beberapa aspek untuk mengetahui

ketidakpuasan pelanggan, yaitu: keluhan,retur atau pengembalian produk, biaya

garansi, penarikan kembali produk dari pasar, dan pelanggan beralih ke pesaing.

Kotler dan Keller (2007:140) mengungkapkan bahwa pelanggan yang puas biasanya

tetap setia untuk waktu yang lebih lama, membeli lagi ketika perusahaan

memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produk lama, membicarakan hal-hal

baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain, tidak terlalu memperhatikan

merek pesaing, tidak terlalu sensitif terhadap harga, menawarkan ide produk atau jasa

kepada perusahaan, dan biaya pelayanannya lebih murah dibandingkan pelanggan baru

karena transaksi dapat menjadi hal rutin.

2.1.3 Loyalitas Pelanggan

Menurut Dick dan Basu (1994) loyalitas pelanggan adalah kekuatan hubungan antara

sikap dan perilaku mengulang. Hubungan dipandang sebagai mediasi oleh norma sosial

dan faktor situasional. Kognitif, afektif, dan anteseden konatif dari sikap relatif yang

diidentifikasi sebagai kontribusi terhadap loyalitas, bersama dengan motivasi, persepsi

dan konsekuensi perilaku. Perspektif perilaku pelanggan setia selama mereka terus

membeli dan menggunakan barang atau jasa (Parasuraman et al., 1988). Osman dan

Sentosa (2013) mengemukakan bahwa bukti yang paling unggul dari loyalitas

pelanggan adalah jumlah proporsi dalam persentase dari pelanggan saat ini yang

memiliki banyak antusiasme untuk merekomendasikan baik tertentu atau pelayanan

kepada teman-teman mereka. Sedangkan perspektif sikap, pelanggan saat ini memiliki

perasaan atau komitmen yang baik pada suatu produk atau layanan tertentu.

Loyalitas atau kesetiaan pelanggan tidak terbentuk dalam waktu singkat, tetapi melalui

proses belajar dan pengalaman pembelian jasa secara konsisten sepanjang waktu.
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Tantangan besar bagi pemasar jasa tidak hanya terletak dalam memberikan alasan yang

tepat kepada calon pelanggan untuk berbisnis dengan mereka, tetapi juga membuat

pelanggan yang ada tetap loyal dan bahkan menambah penggunaan jasanya.

Perlu digarisbawahi bahwa, loyalitas hanya akan berlanjut sepanjang pelanggan

merasakan bahwa mereka menerima nilai yang lebih baik (termasuk kualitas yang lebih

tinggi) dibandingkan dengan yang dapat diperoleh dengan beralih kepada penyedia jasa

lain. Loyalitas pelanggan terjadi ketika ada pembelian berulang oleh pelanggan yang

sama dan kesediaan mereka untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan lain

tanpa imbalan langsung dan akhirnya penggunaan berulang tersebut akan berdampak

pada hasil keuangan yang terukur (Al-Rousan et al., 2010).

Di antara manfaat ekonomi dari loyalitas pelanggan adalah perbaikan dalam retensi dan

peningkatan pangsa perusahaan. Loyalitas pelanggan berarti pelanggan akan kembali

atau terus menggunakan produk yang sama atau produk lain yang sama organisasi,

membuat rujukan bisnis, dan sengaja atau bahkan sengaja memberikan referensi word-

of-mouth yang kuat dan publisitas. Pelanggan setia adalah mereka yang tidak mudah

terpengaruh oleh bujukan harga dari pesaing, dan mereka biasanya membeli lebih dari

pada para pelanggan kurang loyal. Sisi lain, penyedia layanan harus menghindari

kepuasan tersebut sebagai pelanggan tetap mungkin tidak selalu menjadi orang-orang

puas dan sama tidak semua pelanggan yang puas dapat selalu dipertahankan. (Al

Rousan et al., 2010). Gee et al.,(2008) menyatakan bahwa keuntungan dari loyalitas

pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Biaya pemeliharaan pelanggan loyal lebih sedikit daripada biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh pelanggan baru.

2. Pelanggan yang loyal bersedia membayar biaya yang lebih tinggi untuk satu set

produk atau layanan yang ditawarkan.
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3. Pelanggan yang loyal bertindak sebagai agen pemasaran dari mulut ke mulut (word-

of mouth).

Dalam membangun loyalitas pelanggan, biaya yang diinvestasikan tidak boleh melebihi

pendapatan, sehingga kita perlu membedakan lima level investasi perusahaan dalam

membangun relasi pelanggan seperti berikut ini (Kotler dan Keller, 2008:193):

1. Pemasaran dasar: wiraniaga yang menjual produknya begitu saja.

2. Pemasaran reaktif: wiraniaga yang menjual produknya dan mendorong pelanggan

untuk menghubunginya jika mempunyai pertanyaan, komentar, atau keluhan.

3. Pemasaran bertanggungjawab: wiraniaga menelepon pelanggan untuk menanyakan

apakah produknya memenuhi harapan pelanggan. Wiraniaga tersebut juga meminta

saran perbaikan produk atau pelayanan dan menanyakan apa saja kekecewaannya.

4. Pemasaran proaktif: wiraniaga menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu untuk

menyarankan penggunaan produk yang sudah diperbaiki atau produk baru.

5. Pemasaran kemitraan: perusahaan terus bekerja sama dengan pelanggan atau

membantu pelanggan memperbaiki kinerjanya.

Dari beberapa pendapat mengenai loyalitas pelanggan, dapat diambil kesimpulan

bahwa loyalitas pelanggan adalah sikap positif yang ditunjukkan pelanggan terhadap

suatu penyedia jasa dengan melakukan pembelian kembali produk atau jasa yang

ditawarkan perusahaan dalam jangka panjang serta merekomendasikan perusahaan

kepada kolega dan keluarganya. Dick dan Basu (1994) mengidentifikasi dua dimensi

loyalitas (sikap relatif dan mengulangi perilaku) dan empat kategori loyalitas:

 Loyalitas (sikap relatif positif, mengulangi pembelian),

 Loyalitas laten (sikap relatif positif, tetapi sikap pembelian ulang rendah),

 Loyalitas palsu (sikap relatif rendah, sikap pembelian ulang tinggi),
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 Tidak ada loyalitas (rendah pada kedua dimensi).

Dick dan Basu (1994) menyebutkan bahwa pelanggan setia menggunakan beberapa

bank, kemungkinan tertinggi untuk meningkatkan bisnis dengan bank yang utama, dan

probabilitas terendah adalah pembelotan dari bank. Analisis regresi mengungkapkan

sikap dan perilaku merupakan faktor penentu yang paling penting dari sejumlah bank

yang digunakan. Levesque dan McDougall (1996) menunjukkan bahwa dengan

meningkatkan loyalitas, sebuah bank ritel:

 Mengurangi biaya servis nya (yaitu pelanggan tidak membuka atau menutup account

mereka)

 Memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan pengetahuan dalam masalah

keuangan

 Memiliki kesempatan untuk menjual produk dan jasa yang sudah ada dan baru.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan

Dalam industri perbankan, Sabir (2014) mengatakan bahwa persaingan bank yang

kompetitif bisa meningkatkan keuntungan melalui penyediaan layanan yang superior

kepada nasabah mereka.  Elemen kunci dari kepuasan pelanggan adalah sifat hubungan

antara pelanggan, penyedia produk dan layanan. Dengan demikian, baik produk dan

kualitas layanan biasanya dicatat sebagai prasyarat penting untuk memuaskan

pelanggan dan penahan dihargai. Mosahab et al. (2010) berpendapat bahwa kualitas

pelayanan memainkan peran penting dalam kepuasan pelanggan di Bank Sepah dan

manajer bank harus secara bertahap berusaha untuk melampaui harapan pelanggan.
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Hal ini didukung juga oleh penelitian Osman dan Sentosa (2013) yang dilakukan pada

295 pelanggan Rural Malaysian Tourism dan menunjukkan hasil terdapat hubungan

positif secara langsung antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kepuasan

pelanggan bisa ditingkatkan dengan memfokuskan faktor kualitas pelayanan. Secara

teoritis ketika pelayanan yang diberikan mampu memenuhi atau melampaui

pengharapan atau ekspektasi pelanggan maka pelanggan tersebut merasa puas

(Parasuraman et al., 1988).

H1 : Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan

2.2.2 Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Loyalitas Pelanggan

Osman dan Sentosa (2013) menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan

secara langsung terhadap loyalitas pelanggan. Siddiqi (2011) mengatakan bahwa

dimensi kualitas pelayanan sangat tepat digunakan untuk mengukur performance

pelayanan di industri perbankan dan hasil yang serupa didukung oleh penelitian

Mosahab et al. (2010)  yang menemukan adanya hubungan positif antara kualitas

pelayanan dan loyalitas pelanggan secara langsung dimana dimensi assurances dan

tangibles memiliki pengaruh paling besar dengan loyalitas pelanggan, sehingga dapat

dikatakan bahwa assurance sebagai faktor motivasional dan tangible sebagai faktor

kesehatan perusahaan. Jika proses kualitas pelayanan itu terjadi berulang-ulang,

berkelanjutan dan dipupuk secara terus menerus maka akan memberikan kepuasan pada

pelanggan sesuai harapan. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih dimana perusahaan

melihat lebih jauh ke depan, tidak hanya sekedar memberikan kepuasan kepada

pelanggan tetapi juga menciptakan pelanggan menjadi loyal kepada perusahaan.

H2 : Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan
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2.2.3 Hubungan  Kepuasan Pelanggan dengan Loyalitas Pelanggan

Sabir et al. (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan positif anatara kepuasan

pelanggan dan loyalitas pelanggan. Salah satu alasan pelanggan berpindah brand adalah

ketidakpuasan. Mereka merasakan alternatif hanya membuat lebih buruk tidak seperti

brand yang mereka gunakan. Hal ini didukung oleh penelitian Siddiqi (2011) dan

Osman dan Sentosa (2013) yang menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara

kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan sehingga manajer harus memberikan

perhatian lebih untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sejumlah penelitian pada

sektor pelayanan secara empiris juga telah menghubungkan antara kepuasan dan

perilaku-perilaku seperti tetap menggunakan penyedia layanan yang sama dan bersedia

melakukan rekomendasi word-of-mouth karena kepuasan pelanggan membawa

pelanggan menjadi loyal.

H3 : Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan

2.2.4 Pengaruh Peran Mediasi Kepuasan Pelanggan antara Kualitas Pelayanan dan

Loyalitas Pelanggan

Osman dan Sentosa (2013) telah menemukan hubungan mediasi diperkenalkan dalam

model dimana kepuasan pelanggan sebagai meditor antara kualitas pelayanan dan

loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan secara parsial memediasi hubungan kualitas

pelayanan dan loyalitas pelanggan pada pelanggan Malaysian Rural Tourism.

Penelitian yang sama ditunjukkan oleh Mosahab et al. (2010) yang menunjukkan

bahwa kepuasan pelanggan memainkan peran penting sebagai mediator pada efek

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan.
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Kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dengan berfokus pada faktor-faktor yang dapat

meningkatkan kualitas pelayanan, loyalitas dapat diperkuat dan ditingkatkan dengan

menaikkan tingkat kepuasan pelanggan.

H4: Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dalam memediasi hubungan antara

kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan

Penjelasan diatas dapat dirangkum melalui kerangka pemikiran yang akan diteliti

sebagai berikut:

Gambar 1. Model Analisis Penelitian

H2

H3H1 Loyalitas
Pelanggan

Kualitas
Pelayanan

Kepuasan
Pelanggan

H4H4
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2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Variabel Alat Analisis Metodologi Hasil

1

Mosahab,
Mahamad,
Ramayah
(2010)

Kualitas
Pelayanan,
Kepuasan
Pelanggan,
Loyalitas
Pelanggan

Teknik
Regresi
Linear
dengan
menggunakan
SPSS

Peneliti ingin
mengukur pengaruh
kualitas pelayanan
terhadap kepuasan
pelanggan dan
kepuasan pelanggan
sebagai variabel
mediasi pada 147
pelanggan di Bank
Sepah

Terdapat hubungan positif
antara 5 dimensi kualitas
pelayanan terhadap
kepuasan pelanggan dan
loyalitas pelanggan, dan
secara parsial kepuasan
pelanggan memainkan
peran penting dalam
memediasi kualitas
pelayanan dan loyalitas
pelanggan pada Bank
Sepah.

2
Siddiqi
(2011)

Kualitas
Pelayanan,
Kepuasan
Pelanggan,
Loyalitas
Pelanggan

Pearson
Correlation
menggunakan
SPSS

Peneliti ingin
mengukur apakah
ada hubungan
korelasi antara
atribut kualitas
pelayanan, kepuasan
nasabah dan
loyalitas nasabah
pada 100 pelanggan
industri perbankan di
Bangladesh.

Terdapat hubungan positif
antara kualitas pelayanan,
kepuasan pelanggan dan
loyalitas pelanggan.
Atribut kualitas pelayanan
berpengaruh positif
terhadap kepuasan
pelanggan dan kepuasan
pelanggan berpengaruh
positif terhadap loyalitas
pelanggan pada industri
perbankan di Bangladesh.

3

Osman
dan
Sentosa
(2013)

Kualitas
Pelayanan,
Kepuasan
Pelanggan,
Loyalitas
Pelanggan

Analisis SEM
menggunakan
Partial Least
Square (PLS)

Peneliti ingin
mengetahui
pengaruh tidak
langsung kualitas
pelayanan, kepuasan
pelanggan, dan
loyalitas pelanggan
pada 295 pelanggan
Malaysian Rural
Tourism

Hasil menunjukkan
bahwa kepuasan
pelanggan memiliki
pengaruh positif dan
secara parsial memediasi
kualitas pelayanan dan
loyalitas pelanggan pada
objek penelitian
Malaysian Rural Tourism.

4

Sabir,
Ghafoor,
Akhtar,
Hafeez,
Rehman
(2014)

Kualitas
Pelayanan,
Kepuasan
Pelanggan,
Loyalitas
Pelanggan

Pearson
Correlation
menggunakan
SPSS

Peneliti ingin
mengetahui
hubungan kualitas
pelayanan, kepuasan
pelanggan, dan
loyalitas pelanggan
pada 72 responden
nasabah industri
perbankan di
Pakistan

Terdapat hubungan yang
signifikan antara atribut
kualitas pelayanan dan
kepuasan pelangga, dan
kepuasan pelanggan
mempengaruhi loyalitas
pelanggan pada industri
perbankan di Pakistan
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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian pengujian

hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu suatu

metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada

responden individu. Penelitian Survey pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu

generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam (Jogiyanto, 2004:115).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian konfirmatori yaitu penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang telah dikembangkan dari penelitian-

penelitian sebelumnya dengan fakta atau kejadian yang sesungguhnya di lapangan

(Yunanto 2010). Unit analisis adalah individu karena jawaban setiap responden mewakili

pendapatnya sendiri, yang pada penelitian ini adalah nasabah Bank Index Kantor Cabang

Lampung yang berlokasi di Jl. Kartini 81/89 Tanjung Karang.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden

(objek penelitian) terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom untuk diisi dengan jawaban-

jawaban yang ditanyakan (Supranto, 2003:85). Kuesioner yang digunakan adalah
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kuesioner yang telah terpublikasi pada jurnal Internasional Sabir et al. (2014).

Penelitian ini digunakan skala Likert. Jawaban yang diberikan oleh konsumen

kemudian diberi skor dengan teknik agree-disagree scale dan ordinal scale dengan

mengembangkan pernyataan yang menghasilkan jawaban setuju–tidak setuju, puas-

tidak puas, baik-tidak baik dalam berbagai rentang nilai. Urutan skala terdiri dari

Angka 1 (Sangat Tidak Baik) sampai dengan 5 (Sangat Baik) untuk variabel kualitas

layanan. Kriteria jawaban yang digunakan yakni:

 Sangat Baik : 5

 Baik : 4

 Netral : 3

 Tidak Baik : 2

 Sangat Tidak Baik : 1

Urutan skala kepuasan konsumen menggunakan kriteria jawaban yang digunakan yakni:

 Sangat Puas : 5

 Puas : 4

 Netral : 3

 Tidak Puas : 2

 Sangat Tidak Puas : 1

Urutan skala loyalitas konsumen menggunakan kriteria jawaban yang digunakan yakni :

 Sangat Setuju : 5

 Setuju : 4

 Netral : 3

 Tidak Setuju : 2

 Sangat Tidak Setuju : 1
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2. Wawancara

Wawancara langsung juga dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini.

Wawancara dengan beberapa pihak yang berhubungan dengan obyek penelitian

dianggap perlu dalam mendapatkan informasi atau keterangan langsung dari responden

dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku serta jurnal-jurnal

yang telah terpublikasi baik di Indonesia maupun Internasional.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2014 : 80) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas objek/subjek yang mempunyai kulitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam

penelitian ini adalah jumlah nasabah pada produk Tabungan bank Index Kantor Cabang

Lampung. Berikut jumlah nasabah Tabungan Bank Index tahun 2013 – 2015 :

Tabel 3.1 Jumlah Nasabah Tabungan Bank Index KC Lampung

Tahun
Jumlah Nasabah

Tabungan

2013 423
2014 546
2015 818

Sumber : Laporan Pengkinian Data Bank Index KC Lampung

Berdasarkan data Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa pengguna jasa Tabungan Index

setiap tahunnya terus meningkat dan nasabah Tabungan  Index hingga tahun  2015

mencapai 818 orang yang selanjutnya akan dijadikan sampel penelitian.
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3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2014 : 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan Rule of Thumbs yang mengikuti Hair

(2010) mendefinisikan bahwa jika model mengandung 5 konstruk atau kurang, di mana

masing-masing konstruk diukur dengan lebih dari 3 item indikator yang mempunyai

komunalitas cukup besar, maka ukuran sampel yang diperlukan cukup antara 100

hingga 150. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 150 sampel, yang

dirasakan sudah cukup untuk mewakili populasi.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu

teknik pengambilan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu sesuai

dengan tujuan riset dan masalah yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa

lebih representatif. (Sugiyono, 2014:85). Kriteria dalam pemilihan sampel ini adalah

nasabah aktif pengguna tabungan Index, yang dikategorikan nasabah aktif adalah

nasabah yang melakukan transaksi minimal 1x dalam sebulan dan nasabah yang

memiliki saldo melebihi saldo minimum.

3.4 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari variabel independen, variabel

mediasi (intervening) dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kualitas

pelayanan dan kepuasan pelanggan, varibel mediasi (intervening) yaitu kepuasan

pelanggan, variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan.

Berikut adalah tabel 3.2 definisi operasional dalam penelitian ini :
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Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel Definisi Indikator Skala

Kualitas
Pelayanan
(Service
Quality)

Parasuraman et al.
(1988) mendefinisikan
kualitas pelayanan adalah
perbandingan antara
pelayanan yang
diharapkan pelanggan
dengan pelayanan yang
diterimanya.

Tangibility (Bukti Fisik)

Likert,
dimana nilai

1=sangat
tidak baik,

dan nilai 5 =
sangat baik

- Aspek fisik
- Teknologi

- Pakaian karyawan

- Produk bank

- Laporan bank jelas

Reliability (Kehandalan)

- Layanan yang dijanjikan
- Penanganan masalah
- Layanan tepat waktu

- Jam Operasional

- Laporan bank yang terbaru
Responsiveness (Ketanggapan)
- Kecepatan
- Kesediaan dalam

membantu   nasabah
- Laporan bank yang tepat

Waktu
Assurance (Jaminan)
- Keamanan
- Keinginan
- Pengetahuan yang dimiliki

karyawan
Empathy (Empati)
- Perhatian
- Kebutuhan
- Daya tarik
- Informasi
(Sabir et al., 2014)

Kepuasan
Pelanggan
(Customer

Satisfaction)

Customer satisfaction
adalah perasaan senang
atau kecewa yang
dirasakan seseorang yang
berasal dari
perbandingan antara
kesannya terhadap
kinerja (hasil) suatu
produk dan harapan-
harapannya, dengan kata
lain kepuasan sebagai
evaluasi setelah
mengkonsumsi suatu
alternatif yang dipilih
setidaknya memenuhi
atau melebihi harapan
(Kotler dan Keller,
2008:177).

- Kesopanan

Likert,
dimana nilai
1 = sangat
tidak puas

dan nilai 5 =
sangat puas

- Kepercayaan
- Kejelasan informasi
- Keamanan transaksi
- Layanan tepat waktu
- Layanan pertama kali
- Kualitas pelayanan prima
- Harga wajar

- Nilai untuk uang

(Sabir et al., 2014)
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Tabel 3.3 Definisi Operasional

Variabel Definisi Indikator Skala

Loyalitas
Pelanggan
(Customer
Loyalty)

Dick dan Basu (1994)
loyalitas pelanggan
adalah kekuatan
hubungan antara sikap
dan perilaku mengulang

- Hal positif Likert,
dimana nilai

1=sangat
tidak setuju

dan nilai
5=sangat

setuju

- Mendorong relasi untuk
berbisnis dengan bank

- Niat untuk berbisnis

- Pilihan utama

(Sabir et al. 2014)

Sumber : Sabir et al (2014)

3.5 Analisis Data

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Pengujian Data

Pengujian data dilakukan dengan  uji validitas dan uji reliabilitas dan uji hipotesis.

a. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang diinginkan dan dapat

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari

gambaran tentang variabel yang dimaksud. Pengujian valid tidaknya daftar pertanyaan

yang diajukan adalah dengan menggunakan metode analisis faktor. Tinggi rendahnya

validitas suatu angket dengan melihat factor loading dengan bantuan program bantuan

komputer SPSS 16.0 for Windows. Factor loading adalah korelasi item – item

pertanyaan dengan konstruk yang diukurnya. Menurut Hair et al. ( 2010 ), factor

loading lebih besar ± 0,30 dianggap memenuhi level minimal, sangat disarankan

besarnya factor loading adalah ± 0,40, jika factor loading suatu item pertanyaan

mencapai ± 0,50 atau lebih besar maka item tersebut sangat penting dalam
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menginterpretasikan konstuk yang diukurnya. Berdasarkan pedoman tersebut, peneliti

menetapkan nilai factor loading yang signifikan adalah lebih dari ± 0,50.

b. Uji Reliabilitas

Sekaran (2000) mendefinisikan bahwa reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh

mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan sejauh mana hasil

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala

yang sama, dengan alat ukur yang sama.. Hasil tersebut menunjukkan seberapa jauh alat

ukur dapat diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas alat pengukuran, teknik yang

digunakan adalah Alpha Cronbach. Indikator pengukuran reliabilitas yang membagi tingkat

reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :

Jika alpha atau r hitung :

1. 0,8 – 1,0 = Reliabilitas baik

2. 0,6 – 0,799 = Reliabilitas diterima

3. Kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik

3.5.2 Teknik Pengujian Hipotesis

Teknik yang dipilih untuk menganalisis data harus sesuai dengan pola penelitian dan

variabel yang akan diteliti. Metode analisis yang dipilih untuk menganalisis data adalah

The Structural Equation Model (SEM), untuk menguji hipotesis alat analisis yang

dipakai adalah Structural Equation Model dari paket statistik AMOS Versi 20.0.

Penelitian ini akan menggunakan dua langkah teknik analisis yakni sebagai beikut :

1. Membuat diagram jalur (path diagram) pada SEM, merupakan prosedur empiris untuk

mengestimasi keeratan hubungan dependensi atau kausalitas antar variabel observed.

Untuk melakukan analisis jalur diperlukan diagram jalur (path diagram) yang
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menggambarkan relasi antar variabel yang terlibat dalam analisis dalam bentuk

tampilan visual. Dalam diagram jalur terdapat panah-panah yang menghubungkan antar

variabel. Panah bermata tunggal menggambarkan hubungan dependensi (pengaruh)

variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis jalur digunakan untuk

menentukan tipe relasi antar variabel independen ketika menjelaskan hubungannya

dengan variabel dependen. Relasi tersebut dapat berupa hubungan korelasional,

hubungan mediasi (intervening), maupun hubungan dependensi menurut Dachlan

(2014:60)

2. Uji hipotesis relasi struktural pada SEM, uji hipotesis ini dilakukan dengan menguji

signifikansi estimasi parameter model struktural. Pada program aplikasi AMOS,

estimasi loading struktural ini dinyatakan sebagai nilai estimasi Regression Weight

(Standardized) dengan factor loading >0.50. Sedangkan untuk uji signifikansi

menggunakan nilai Regression Weight (Unstandardized) yang akan difokuskan pada

nilai critical ratio (C.R) beserta p-valuenya dari loading struktural tersebut. Jika p-

value yang dihasilkan lebih kecil dari taraf signifikan (biasanya 5% atau 1%), maka

dapat diartikan bahwa konstruk independen mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap konstruk endogenus. Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan

menggunakan nilai critical ratio (C.R). Jika C.R > 1,96 (untuk p = 5%), atau C.R >

2,58 (untuk p = 1%), maka hipotesis dapat diterima menurut Dachlan (2014:356). Pada

penelitian ini p-value yang digunakan adalah 5% dengan nilai critical ratio (C.R) 1,96.



60

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, berikut ini dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan nasabah Bank

Index Kantor Cabang Lampung, artinya semakin baik kualitas pelayanan di Bank Index

Kantor Cabang Lampung, maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan nasabah

Bank Index Kantor Cabang Lampung.

2. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas

pelanggan.pada nasabah Bank Index Kantor Cabang Lampung.

3. Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Semakin

tinggi kepuasan nasabah di Bank Index Kantor Cabang Lampung maka semakin

meningkat tingkat loyalitas nasabah di Bank Index Kantor Cabang Lampung.

4. Kepuasan pelanggan tidak memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas

pelanggan pada nasabah Bank Index Kantor Cabang Lampung.
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5.2 Saran

Berikut ini beberapa saran yang diberikan :

1. Saran bagi peneliti, ruang lingkup studi ini difokuskan pada nasabah Bank Index

Kantor Cabang Lampung berdampak pada generalisasi studi yang terbatas.

Keterbatasan ini mengisyaratkan perlunya studi-studi lanjutan untuk menggeneralisasi

hasil-hasil yang diperoleh pada konteks yang berbeda dan lebih luas, sehingga konsep-

konsep yang diuji dalam model dapat ditingkatkan validitas eksternalnya.

2. Berdasarkan hasil studi yang ditunjukkan, terutama variabel tangibility adanya

kekurangan yang dimiliki perusahaan, yaitu dalam hal teknologi, untuk itu diharapkan

ke depannya bank Index dapat mengimbangi kemajuan teknologi yang terkini seperti :

internet banking, mobile banking, sms-banking, e-money serta peningkatan system

layanan. Kemudian, diharapkan juga untuk peningkatan jaringan ATM yang semakin

meningkat dan bertambah banyak agar semakin meningkatnya fasilitas pelayanan yang

dapat memuaskan pelanggan.

3. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel kualitas pelayanan responsiveness,

diharapkan untuk manajemen Bank Index untuk meningkatkan pengiriman laporan

bank secara tepat waktu, dengan cara mewajibkan seluruh pengguna rekening untuk

memilliki email agar rekening koran yang didapatkan nasabah tepat waktu dimanapun

nasabah berada atau mengirim rekening koran langsung ke alamat nasabah sehingga

nasabah tidak perlu lagi mengambil ke Bank Index Kantor Cabang Lampung.
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4. Saran untuk meningkatkan loyalitas pelanggan Bank Index Kantor Cabang Lampung

terkait dengan pelayanan tepat waktu adalah agar Bank dapat lebih mengefisienkan

waktu pelayanan agar nasabah merasa lebih puas dengan membuka counter khusus

untuk  nasabah prime. Selain itu,  agar nasabah memiliki pilihan yang kuat pada Bank,

selain meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, sebaiknya Bank

meningkatkan promosi melalui pengembangan produk sehingga selain meningkatkan

loyalitas pelanggan, hal ini juga bisa meningkatkan profit Bank Index.

5. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengembangkan peneliltian

dengan mengevaluasi pernyataan kuesioner, responden dengan tempat yang berbeda,

dan variabel yang berbeda. Hasil pengujian yang diperoleh diharapkan dapat digunakan

sebagai acuan di bidang studi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan

dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel mediasi, sebab konsep-konsep yang

dikonstruksi mendukung model yang dikemukakan oleh studi-studi terdahulu.



DAFTAR PUSTAKA

Akbar , M. Muzahid and Parvez, Noorjahan. 2009. Impact of Service
Quality, Trust and Customer satisfaction on Consumer Loyalty. ABAC
Journal. Vol.29, No. 1, pp. 24 – 38.

Al-Rousan, Ramzi, M., and Mohamed, B. 2010. Customer Loyalty and the
Impacts of Service Quality: The Case of Five Star Hotels in Jordan
International, Journal of Business and Economic Sciences, Vol. 5, pp.
202- 208.

Aregbeyen, Omo. 2011. The Determinants of Bank Selection Choices by
Customers: Recent and Extensive Evidence from Nigeria.
International Journal of Business and Social Science. Vol.2, No. 22,
pp. 276-288.

Baron, Reuben dan Kenny, David A. 1986. The Moderator-Mediator
Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual,
Strategic, and Statistical Consideration. Journal of Personality and
Social Psychology. Vol. 51, No.6, Pp. 1173-1182.

Cronin, J. Joseph Jr. dan Taylor, Steven. 1992. Measuring Service Quality :
Reex Amination and Extension, Journal of Marketing. Vol. 56. Pp. 55-
68.

Dachlan, Usman. 2014. Panduan Lengkap Structural Equation Modeling.
Edisi Pertama. Lentera Ilmu : Semarang.

Dick, Alan S. dan Kunal Basu. 1994. Customer Loyalty: Toward an
Integrated Conceptual Framework, Journal of Academy of Marketing
Science. Vol. 22, pp 99 – 113.

Gee, R., Coates, G., dan Nicholson, M. 2008. Understanding and Profitably
Managing Customer Loyalty. Marketing Intelligence and Planning.
Vol. 26(4), pp 359-374.

Hair, Black, Babin, Anderson. 2010. Multivariate Data Analysis. Pearson
Prentice Hall. Seventh Edition.



Supranto. 2003. Statistik Teori dan Aplikasi. Cetakan Kedua. Erlangga,
Jakarta.

Jogiyanto, Hartono. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis, Edisi 2004-2005.
BPFE: Yogyakarta.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2008. Manajemen Pemasaran. Jilid 1.
Cetakan Ketiga. PT Indeks: Jakarta.

Kotler, Philip. dan Keller, Kevin Lane. 2007. Manajemen Pemasaran. Jilid 1
dan 2. PT Indeks: Jakarta.

Levesque, T., dan McDougall, G. 1996. Determinants of Customer
Satisfaction in Retail Banking. International Journal of Bank
Marketing. Vol. 14(7), pp.12-20.

Mosahab, Mahamad, Ramayah. 2010. Service Quality, Customer
Satisfaction, and Loyalty: A T est of Mediation, International Business
Research Vol. 3, No. 04, pp. 72-80.

Osman, Zahir dan Sentosa, Ilham, 2013. Mediating Effect of Customer
Satisfaction on Service Quality and Customer Loyalty Relationship in
Malaysian Rural Tour. International Journal of Economics Business
and Management Studies Vol.2. No.1, pp 25-37.

Sabir, Ghafoor, Akhtar, Hafeez. Dan Rehman, 2014. Factors Affecting
Customer Satisfaction in Banking Sector of Pakistan. International
Review of Management and Business Research Vol. 3, Issue 2, pp.
1014-1025.

Saghier, Niven El dan Nathan, Demyana. 2013. Service Quality Dimensions
and Customers’ Satisfaction of Banks in Egypt, Proceedings of 20th
International Business Research Conference. 2013. Dubai, pp. 1-13.

Sekaran, Umar. 2000. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi Keempat.
Penerbit Salemba Empat : Jakarta.

Siddiqi, Kazi Omar, 2011, Interrelations between Service Quality
Attributes, Customer Satisfaction, And Customer Loyalty in the Retail
Banking Sector in Bangladesh, International Journal of Business and
Management, Vol. 6, No. 3, pp. 12-36.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
Penerbit Alfabeta: Bandung



Supranto. 2006. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan. Cetakan Ketiga.
Rineka Cipta: Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November
1998. Retrieved from http://id.wikisource.org.

Yunanto, Anton Tri. 2010. Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap
Loyalitas Nasabah PT. Bank Danamon Surakarta Dengan Kepuasan
Nasabah Sebagai Variabel Pemediasi. Tesis Magister Manajemen
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Pp. 1-106.


	1. COVER LUAR.pdf
	abstract.pdf
	abstrak revisi.pdf
	COVER DALAM.pdf
	Untitled-Scanned-02.pdf
	Untitled-Scanned-03.pdf
	Untitled-Scanned-04.pdf
	RIWAYAT HIDUP.pdf
	motto.pdf
	persembahan.pdf
	San Wacana.pdf
	DAFTAR ISI, gambar, tabeldoc.pdf
	tesis yes.pdf
	dafpus oke.pdf

