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ABSTRAK

Faktor – Faktor Penentu Nilai Persepsian Nasabah
Di Bank Milik Pemerintah Daerah

Oleh
Amsir

Penelitian ini merupakan ekstensi penelitian atas temuan Zameer, dkk. (2015).

Kualitas layanan, citra perusahaan dan kepuasan nasabah sampai saat ini masih

merupakan isu yang terus dibahas karena ke-3 variabel ini menjadi hal terpenting

yang dipertimbangkan perusahaan agar tercipta nilai yang dirasakan nasabah. Jika

nilai yang dirasakan nasabah positif maka akan menghasilkan loyalitas konsumen.

Rehman (2012) menyatakan bahwa untuk menjaga agar pelanggan tetap loyal,

perusahaan perlu menciptakan kualitas layanan, dan selanjutnya kualitas layanan ini

akan memberi dampak dalam membangun citra perusahaan. Oleh karena itu

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kualitas layanan, citra perusahaan

dan kepuasan nasabah terhadap nilai yang dirasakan/nilai persepsian nasabah pada

perbankan daerah, sebagai tiga faktor penentu. Sampel dalam penelitian ini adalah

271 responden dari nasabah Bank Pemerintah Daerah (PT. Bank Pembangunan

Daerah Lampung dan PD. Bank Pasar Kota Bandar Lampung) di Lampung dan untuk

mencapai tujuan penelitian, peneliti mengumpulkan data primer serta menggunakan

SPSS 22 dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara

simultan kualitas layanan, citra perusahaan, dan kepuasan nasabah berpengaruh

terhadap nilai persepsian nasabah, dan secara parsial variabel kualitas layanan

memiliki pengaruh sebesar 31,30%, citra perusahaan memiliki pengaruh sebesar

30,50% dan kepuasan nasabah memiliki pengaruh sebesar 34,00% terhadap nilai

yang dirasakan/nilai persepsian nasabah.

Keyword : Kualitas Pelayanan, Citra Perusahaan, Kepuasan Konsumen, Nilai

Persepsian Nasabah
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ABSTRACT

Determinants of Consumer Perceived Value in Banks Owned by Local Government

by

Amsir

The research is a kind of extention research as the finding of Zameer, et al. (2015).

Service quality, corporate image and customer satisfaction until now still in the trend

issue because they are become the most important thing that the company considered

in order to create the perceived value. If the customer’s perceived value is positive

then it will generate the customer’s loyalty. Rehman (2012) moreover said that to

keep a customer to be loyal, the company need create service quality, and then

service quality will give an effect to build company image. therefore this research  is

to analyze the impact of services quality, corporate image and customer satisfaction

on customers’s perceived value in the regional states owned banking, as three

determinant factors. The samples of this research are 271 respondents of regional

states owned banking customers (PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dan PD.

Bank Pasar Kota Bandar Lampung) in Lampung Province and to find out the

research objectives researcher collected primary data and used SPSS 22 in analyzing

the data. The results showed that the quality of service, corporate image, customer

satisfaction affect the value of consumer perceptions, and partially service quality

have influence 31,30%, corporate image have influence 30,50% and consumer

satisfaction have influence 34,00% to consumer perceptions value.

Keyword : Service Quality, Corporate Image, Customers’ Satisfaction, Customers’

Perceived Value
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era kompetisi perbankan yang makin ketat, cenderung seragamnya produk

bank satu sama lain, masuknya kompetitor baru di industri perbankan akibat

makin banyaknya irisan produk yang dapat dilayani oleh industri keuangan

dimana industri perbankan merupakan bagiannya, serta makin rasionalnya

nasabah dalam mengonsumsi suatu produk, bank-bank dituntut untuk memberikan

performa terbaik bagi nasabahnya. Capaian performa terbaik ini ditujukan agar

bank senantiasa dapat mempertahankan nasabah yang ada sekaligus sebagai upaya

untuk menghimpun lebih banyak lagi nasabah-nasabah baru.

Menurut Zameer et al. (2015) upaya untuk mendapatkan dan memiliki nasabah ini

tergantung pada Nilai Persepsian Nasabah. Jika nilai persepsian nasabah positif

maka akan mendorong bangkitnya loyalitas nasabah. Nilai persepsian nasabah

sendiri adalah persepsian nasabah tentang kualitas, psikologi sosial, manfaat dan

uang yang terkait dengan perusahaan atau jasa.

Oleh karena itu perlunya perhatian khusus terhadap faktor-faktor penentu nilai

persepsian nasabah. Terdapat 3 (tiga) faktor penentu nilai persepsian nasabah

menurut Zameer et. al (2015), yaitu kualitas layanan, citra perusahaan dan tingkat

kepuasan nasabah.
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Hasil studi mereka menunjukkan kualitas layanan, citra perusahaan dan tingkat

kepuasan nasabah memiliki pengaruh pada nilai persepsian nasabah. Lebih lanjut

hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kepuasan nasabah

memiliki pengaruh pada nilai persepsian nasabah yakni berturut-turut 37,4% dan

32,5% sementara citra perusahaan memiliki pengaruh sebesar 10,4%.

Hasil riset mereka menentang hasil riset Rahman (2012) yang menyatakan bahwa

kepuasan nasabah bukan penentu pengaruh pada nilai persepsian nasabah.

Perbedaan hasil ini ditentukan oleh obyek studi yang berbeda. Studi Rahman

(2012) dilakukan pada industri telekomunikasi di Bangladesh, sementara studi

Zameer et al. di dilakukan pada industri perbankan di Pakistan. Kondisi ini

memotivasi penulis untuk meneliti kembali pada Bank milik Pemerintah Daerah

di Propinsi Lampung.

PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung atau biasa disebut Bank Lampung

yang resmi beroperasi tanggal 31 Januari 1966 berdasarkan izin usaha Menteri

Usaha Bank Sentral No. Kep. 66/UBS/1965 dan berlandaskan Peraturan Daerah

No.8/PERDA/II/DPRD/73 dan BPR Kota Bandar Lampung yang didirikan

Berdasarkan Keputusan DPRD-GR Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung

tanggal 24 Juni 1969 Nomor : 13/DPRD-GR/1969, merupakan dua lembaga

perbankan milik Pemerintah Daerah Lampung yang ditujukan untuk membantu

dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala

bidang serta turut menciptakan stabilisasi perekonomian di Provinsi Lampung.
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Meskipun merupakan bank daerah yang sekaligus dominan beroperasi di wilayah

regional Provinsi, kedua bank milik pemerintah daerah ini  juga tidak dapat

terlepas dari intens-nya kompetisi di industri perbankan. Faktanya saat ini hampir

semua bank nasional memiliki kantor di daerah tak terkecuali bank asing. Kondisi

ini tidak terlepas dari dikeluarkannya Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun

1992 sebagai pengganti UU No. 14/1967, yang antara lain mengatur tentang

hanya diklasifikasikannya bank ke dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan BPR,

sekaligus mencabut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 yang secara khusus

mengatur Bank Pembangunan Daerah.

Menurut UU No. 13/1962 bank milik pemerintah daerah  memiliki captive market

dalam hal dalam penghimpunan dana berupa besarnya dana lembaga pemerintah

yang memiliki preferensi utama untuk ditempatkan di Bank Milik Pemerintah

Daerah. Namun dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992, dana milik

lembaga pemerintah diberikan keleluasaan untuk ditempatkan di seluruh bank

umum di Indonesia.  Berdasarkan kondisi ini serta merujuk pada penelitian yang

dilakukan Zameer et al. dan Rehman, menjadi wajib kiranya bagi kedua bank

milik pemerintah daerah Lampung ini untuk memantau persepsian nasabah

mereka berdasarkan kualitas layanan yang mereka berikan citra perusahaan atau

citra merek perusahaan dan sejauh mana kepuasan atas penggunaan produk dan

jasa bank (Zameer et.al, 2015).



4

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil Bank Service Excellence Monitor (BSEMSM) yang dilakukan

Marketing Research Indonesia (MRI) untuk periode tahun 2016 (Lampiran 3)

dengan tujuan melakukan pengukuran kualitas layanan perbankan,  Bank

Lampung mampu menduduki peringkat ke-6 dari 13 Bank Pembangunan Daerah,

yang diukur dari 6 indikator layanan, dan 4 dari 6 indikator layanan yang diukur

ini, Bank Lampung mampu meraih peringkat 5 besar. Berikut adalah Performa

Indikator Kualitas Layanan Bank Lampung berdasarkan Bank Service Excellence

Monitor 2016 (BSEMSM) untuk kelompok BPD tahun 2016.

Tabel 1.1 Performa Indikator Kualitas Layanan Bank Lampung
Bank Service Excellence Monitor 2016 (BSEMSM) Untuk
Kelompok BPD tahun 2016

Namun demikian capaian performa hasil penilaian kualitas layanan ini tidak

berbanding lurus dengan capaian kinerja berbasis keuangan perusahaan.

Berdasarkan Data Bank Indonesia dan Laporan Tahunan Bank Lampung 2016,

kinerja bank belum menunjukkan capaian yang baik. Hal ini dapat dilihat pada

Tabel 1.2 berikut :

Indikator Peringkat ke-

Layanan Teller 1
Layanan Telpon 1
Layanan ATM 2
Layanan Fisik (Kantor) 4
Layanan Satpam 7
Layanan Customer Service 8

                 2016|Vol.XXXVIII

Sumber :  Marketing Research Indonesia  - Info Bank No. 449|Mei
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Tabel 1.2 Pos-Pos Tertentu Neraca Bank Milik Pemerintah Daerah Lampung
dan Pangsa Pasar

Tabel 1.2 menunjukkan rerata pertumbuhan asset, dana pihak ketiga (dpk) dan

kredit Bank Lampung selama 5 tahun terakhir berada dibawah pertumbuhan

industri perbankan daerah Lampung, selain itu rata-rata pertumbuhan pangsa

pasar juga mengalami  pertumbuhan negatif, hal yang sama juga terlihat jika

dilihat dari Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (CAGR), pertumbuhan asset,

dana pihak ketiga (dpk) dan kredit Bank Lampung juga berada dibawah industri

perbankan Lampung. Dari sisi pangsa pasar seluruh pangsa pasarnya

menunjukkan pertumbuhan negatif dalam 5 tahun terakhir. Hal ini menjadi

hambatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi Bank Lampung utamanya

2012 2013 2014 2015 2016
BANK LAMPUNG
Asset (Volume Usaha) 4.720,73 4.596,93 4.987,46 5.835,23 5.367,47 3,71% 3,26%
Dana Pihak Ketiga 2.524,06 2.634,88 3.106,97 3.885,16 3.412,71 8,80% 7,83%
Kredit 2.315,35 2.913,02 3.509,67 3.676,60 3.719,32 13,05% 12,58%

BPR KOTA BDR LAMPUNG
Asset (Volume Usaha) 289,60 333,92 363,41 401,35 422,94 9,99% 9,93%
Dana Pihak Ketiga 151,05 161,62 169,25 196,01 227,20 10,86% 10,75%
Kredit 249,74 294,27 330,05 351,64 384,00 11,43% 11,36%

PERBANKAN LAMPUNG
Asset (Volume Usaha) 51.101,97 49.604,22 55.294,48 60.493,41 63.500,19 5,73% 5,58%
Dana Pihak Ketiga 25.958,13 22.888,92 32.317,64 36.648,79 43.651,90 15,47% 13,88%
Kredit 34.040,38 42.859,25 47.809,10 51.692,19 68.132,56 19,35% 18,94%

PANGSA PASAR
BANK LAMPUNG
Asset (Volume Usaha) 9,24% 9,27% 9,02% 9,65% 8,45% -1,95% -2,20%
Dana Pihak Ketiga 9,72% 11,51% 9,61% 10,60% 7,82% -3,52% -5,31%
Kredit 6,80% 6,80% 7,34% 7,11% 5,46% -4,61% -5,35%

BPR KOTA BDR LAMPUNG
Asset (Volume Usaha) 0,57% 0,67% 0,66% 0,66% 0,67% 4,44% 4,12%
Dana Pihak Ketiga 0,58% 0,71% 0,52% 0,53% 0,52% -1,26% -2,75%
Kredit 0,73% 0,69% 0,69% 0,68% 0,56% -6,12% -6,38%

Sumber : Bank Indonesia Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Desember 2016 dan Laporan Keuangan Publikasi
Triwulanan PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung Desember 2016 dan Laporan Tahunan Bank Lampung 2016

(Rp.  Miliar)

POS TERTENTU NERACA TAHUN RERATA

PERTUMBUHAN CAGR
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dalam mencapai visinya yaitu : “Menjadi Bank Regional Terkemuka dan

Terpercaya di Lampung”

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena sebagaimana diungkapkan

oleh Zameer (2015) kualitas layanan bukan satu-satunya faktor yang membentuk

nilai persepsian nasabah tetapi juga dibentuk oleh citra perusahaan dan kepuasan

nasabah.

Disisi lain Bank milik Pemerintah lainnya yaitu Bank BPR Kota Bandar

Lampung, juga memiliki kinerja yang belum baik juga. Hal ini ditunjukkan dari

kinerja rerata pertumbuhan dpk dan kredit kecuali asset selama 5 tahun terakhir

dibawah pertumbuhan industri perbankan daerah Lampung, hal yang sama juga

terjadi pada pertumbuhan pangsa pasar jika dilihat dari Laju Pertumbuhan

Majemuk Tahunan (CAGR).

Berdasarkan kondisi yang dialami kedua Bank tersebut, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Penentu Nilai Persepsian

Nasabah di Bank Milik Pemerintah Daerah”

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Apakah kualitas layanan sebagai faktor penentu pengaruh nilai persepsian

nasabah.
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2. Apakah citra perusahaan sebagai faktor penentu pengaruh  nilai persepsian

nasabah.

3. Apakah kepuasan nasabah sebagai faktor penentu pengaruh  nilai

persepsian nasabah.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penentu pengaruh kualitas

layanan, citra perusahaan dan kepuasan nasabah pada nilai persepsian nasabah,

khususnya di bank milik pemerintah daerah Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti

Diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang apakah menjadi faktor

penentu pengaruh kualitas layanan, citra perusahaan dan kepuasan nasabah dalam

mempengaruhi nilai persepsian nasabah dengan melihat hubungan dan teori-teori

dengan kondisi di lapangan.

2. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mendalami dan

mengembangkan kajian tentang manajemen pemasaran khususnya tentang faktor

penentu pengaruh kualitas layanan, citra perusahaan dan kepuasan nasabah

terhadap nilai persepsian nasabah dalam sektor perbankan .
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3. Manfaat bagi perusahaan

Diharapkan dapat menjadikan referensi untuk Bank Lampung dan Bank BPR

Kota Bandar Lampung dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan,

citra perusahaan dan kepuasan nasabah demi terciptanya nilai persepsian nasabah

yang positif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kualitas Pelayanan (Service Quality)

Dalam industri perbankan saat ini dimana produk yang ditawarkan cenderung

tidak memiliki perbedaan signifikan satu dengan lainnya, kualitas pelayanan

menjadi suatu elemen penting karena hal ini membedakan produk dan layanan

suatu bank dibanding kompetitornya. Pelayanan menurut Kotler (2007) adalah

semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain

yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

Menurut Tjiptono dan Chandra (2011:171) dalam konteks kompetisi global di era

pasar bebas ini, setiap perusahaan harus bersaing dengan para pesaing lokal dan

global. Peningkatan intensitas kompetisi menuntut setiap perusahaan untuk selalu

memperhatikan dinamika kebutuhan, keinginan, dan preferensi pelanggan serta

berusaha memenuhinya dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien

dibandingkan dengan para pesaingnya. Perhatian setiap perusahaan tidak lagi

hanya terbatas pada produk (barang atau jasa yang dihasilkan) semata, tetapi juga

pada aspek proses, sumber daya manusia, dan lingkungan. Hanya perusahaan

yang benar-benar berkualitas yang dapat memenangkan persaingan dalam pasar

global. Bila kualitas pelayanan yang dihasilkan superior dan pangsa pasar yang

dimiliki besar, maka profitabilitasnya terjamin. Jadi, kualitas dan profitabilitas

perusahaan sangat berkaitan erat. Perusahaan yang menawarkan barang atau jasa
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berkualitas superior akan mampu mengalahkan pesaing yang kualitas

pelayanannya lebih inferior.

Melalui serangkaian penelitian terhadap berbagai macam industri jasa,

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988:23) mengidentifkasikan lima dimensi

utama dalam kualitas jasa yaitu:

1. Berwujud (Tangibles), berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik,

perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan, serta

penampilan karyawan.

2. Reliabilitas (Reliability), berkaitan dengan kemampuan perusahaan

untuk memberikan layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa

membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan

waktu yang disepakati.

3. Daya tanggap (Responsiviness), berkenaan dengan kesediaan dan

kemampuan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan

merespon permintaan mereka, serta menginformasikan kapan jasa

akan diberikan dan kemudian memberikan jasa secara cepat.

4. Jaminan (Assurance) yaitu perilaku para karyawan mampu

menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya.

5. Empati (Empathy), berarti bahwa perusahaan memahami masalah para

pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta

memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki

jam operasi yang nyaman.
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Menurut Zeithhaml dalam Laksana (2008:101) kualitas pelayanan yang diberikan

kepada konsumen dengan mutu pelayanan yang baik akan memberikan rasa

kesetiaan pada jasa pelayanan tersebut. Jadi, dapat dikatakan kualitas pelayanan

berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu barang atau

jasa.

2.2 Citra Perusahaan (Corporate Image)

Citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya, citra

sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kontrol perusahaan (Kotler 2002) .

Menurut Jasfar (2005:183), citra suatu perusahaan yang meliputi nama baik

perusahaan, reputasi ataupun keahliannya merupakan faktor yang sering

mempengaruhi keputusan pembeli dan sektor jasa dibandingkan sektor produk.

Citra perusahaan merupakan konsep inituitif yang menarik karena sebuah citra

yang baik dapat meningkatkan penjualan melalui peningkatan kualitas pelanggan

dan loyalitas. Menurut Abratt dan Mofokeng (2001) dalam Amini , Darani,

Afshani (2012:159) menyatakan citra perusahaan merupakan aset yang berharga

yang  perlu dikelola oleh perusahaan dengan baik. Citra perusahaan memiliki

pengaruh yang tidak langsung terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan

pelanggan dalam Davies and Chun (2002). Corporate Image atau citra perusahaan

didefinisikan sebagai persepsi kepada sebuah perusahaan yang direfleksikan

dalam asosiasi yang terdapat dalam pemikiran konsumen (Keller,1993). Long-Yi

Lin dan Ching-Yuh lu (2010:18) menyatakan bahwa citra perusahaan adalah

kombinasi dari persepsi konsumen dan sikap terhadap badan usaha. Citra



12

perusahaan membantu memfasilitasi pengetahuan konsumen terhadap produk

barang atau jasa yang ditawarkan, dan mengarahkan konsumen untuk membeli

komoditas dari sebuah perusahaan dengan citra perusahaan yang baik untuk

mengurangi risiko dan mendefinisikan citra perusahaan berikut dengan penyitraan

dimensi-dimensi dari citra perusahaan yang dimaksud antara lain adalah,

persepsian konsumen, sikap konsumen, pengetahuan produk dan jasa serta

pengambilan keputusan.

Citra perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dan

loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan sendiri memiliki pengaruh yang kuat

terhadap loyalitas pelanggan. Rehman (2012:185) menyatakan faktor penting lain

dalam mengevaluasi keseluruhan kualitas pelayanan. Citra perusahaan

didefinisikan sebagai persepsi dari perusahaan yang melekat dalam ingatan

pelanggan. Karena sebagai filter dari seluruh operasi perusahaan yang diharapkan.

Citra perusahaan juga mencerminkan reputasi dan prestise perusahaan secara

keseluruhan. Dalam melihat citra perusahaan, Rehman (2012:195) menambahkan

hasil analisis korelasi yang ada antara citra perusahaan dan loyalitas pelanggan

menunjukkan ada hubungan yang positif dan signifikan yang ada terhadap dua

variabel.

Andreassen et al. (1997) menyatakan bahwa citra perusahaan diasumsikan

berdampak akibat pada pilihan pelanggan perusahaan ketika atribut pelayanan

sulit untuk dievaluasi, maka citra perusahaan dikembangkan dalam benak

konsumen melalui komunikasi dan pengalaman. Citra perusahaan diyakini dapat

menciptakan efek pada penilaian kepuasan pelanggan.
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Beberapa faktor yang mempengaruhi corporate image atau citra perusahaan

(Mayer dalam Palupi, 2006) :

1. Pelayanan

Atribut pelayanan konsumen yang berperan dalam pembentukan citra

perusahaan dimata pelanggan yang langsung dirasakan oleh pramuniaga

dan langsung dapat dirasakan juga oleh pelanggan

2. Fasilitas fisik

Fasilitas fisik sebagai penunjang bangunan pokok dan produk yang

dijual juga mempunyai pengaruh yang kuat bagi konsumen.

3. Kualitas produk dan jasa

Kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif suatu produk dan jasa

yang terdiri atas kualitas desain yang merupakan fungsi spesisifikasi

produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah ukuran seberapa jauh

produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang

telah diterapkan. Ada tiga komponen yang merupakan citra perusahaan

(Macaulay dan Sarah, 1996 : 12), yaitu :

1. Kualitas produk dan layanan yang dihasilkan.

2. Cara memberikan pelayanan.

3. Hubungan antar pribadi yang terbentuk melalui layanan tersebut.

Menurut Harrison (1995:71) dalam Iman (2010), citra suatu organisasi terbentuk

atas empat elemen:
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1. Personality

Keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik sasaran

(pengetahuan yang dimiliki oleh publik mengenai perusahaan), seperti

perusahaan yang dapat dipercaya.

2. Reputation

Reputasi terkait dengan hal yang telah dilakukan perusahaan dan

diyakini publik sasaran berdasarkan pengalaman sendiri ataupun pihak

lain

3. Value

Nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain budaya

perusahaan seperti sikap peduli terhadap pelanggan, karyawan yang

cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan.

4. Corporate Identity

Komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran

terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan.

2.3 Kepuasan Nasabah/Konsumen (Customer Satisfaction)

Kepuasan nasabah/pelanggan adalah faktor kunci untuk kelangsungan hidup

perusahaan di pasar yang kompetitif. Ketika perusahaan memenuhi kepuasan

pelanggan maka hal ini  mengarah kepada  loyalitas pelanggan yang

menguntungkan perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong (2001) kepuasan

pelanggan tergantung pada perkiraan kinerja produk dalam memberikan nilai

relatif terhadap harapan pembeli. Jika kinerja produk jauh lebih rendah dari
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harapan pelanggan, pembeli tidak terpuaskan. Jika kinerja sesuai dengan harapan,

pembeli terpuaskan. Jika kinerja melebihi harapan pembeli lebih senang.

Boone dan Kurtz (2007) mengartikan kepuasan pelanggan sebagai hasil dari

barang atau jasa yang memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pembeli.

Konsep dari barang atau jasa yang memberikan kepuasan pembeli karena bisa

memenuhi atau melebihi harapan mereka adalah hal yang penting bagi operasi

perusahaan. Sebuah perusahaan yang gagal untuk memenuhi kepuasan pelanggan

dibandingkan dengan kompetitornya tidak akan bertahan di bisnis dalam waktu

yang lama.

Kana (2001) menyatakan bahwa terciptanya kepuasan pelanggan dapat

memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dengan

pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang

dan memberikan rekomendasi dari mulut ke mulut (word-of-mouth) yang

merupakan dasar dari terciptanya loyalitas pelanggan.

Kotler dan Keller (2007:27) mengatakan bahwa pelanggan yang puas pada

umumnya:

1. Lebih lama setia.

2. Membeli lebih banyak, ketika perusahaan memperkenalkan produk baru

dan meningkatkan produksi yang ada.

3. Membicarakan hal-hal yang menyenangkan tentang perusahaan dan

produk-produknya.

4. Tidak banyak memberi perhatian pada merek pesaing.
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5. Tidak terlalu peka terhadap harga.

6. Menawarkan ide nilai produk atau layanan pada perusahaan.

7. Lebih sedikit biaya untuk melayani pelanggan ini ketimbang pelanggan

baru karena transaksinya bersifat rutin.

Kotler, et al., (2007) mengidentifikasikan empat metode untuk mengukur

kepuasan pelanggan, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem keluhan dan saran

Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan (customer-oriented)

perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya

untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang

digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan ditempat-tempat

strategis (yang mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan), kartu

komentar (yang bisa diisi langsung maupun yang bisa dikirim via pos

kepada perusahaan), saluran telepon khusus bebas pulsa, dan lain-lain.

2. Ghost Shopping

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan

pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang (ghost

shopper) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan/pembeli

potensial produk perusahaan dan pesaing.

3. Lost Customer Analysis

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil
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kebijakan perbaikan/penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit

interview saja yang perlu, tetapi pemantauan customer loss rate juga

penting, di mana peningkatan customer loss rate menunjukkan

kegagalan perusahaan dalam memuaskan pelanggannya.

4. Survei kepuasan pelanggan

Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan

balik (feed back) secara langsung dari pelanggan.

Pada umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan konsumen

dilakukan dengan menggunakan metode survei, baik melalui pos,

telephone, maupun wawancara pribadi.

Pengukuran kepuasan konsumen melalui metode survei ini dapat

dilakukan dengan beberapa cara yaitu antara lain :

a. Direct Dissatisfaction

Pengukuran yang dapat dilakukan adalah secara langsung.

b. Derived Dissatisfaction

Pertanyaan yang diajukan menyangkut 2 hal utama yaitu,

besarnya harapan konsumen terhadap atribut-atribut dan

besarnya kinerja yang mereka rasakan.

c. Problem Analisis

Konsumen yang dijadikan responden diminta untuk

mengungkapkan masalah-masalah yang mereka hadapi yang

berkaitan dengan penawaran dari perusahaan dan saran-saran

mereka kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan.
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d. Importance – Performance Analysis

Responden diminta untuk memberikan rangking atas berbagai

atribut atau elemen dari penawaran berdasarkan derajat

pentingnya setiap atribut atau elemen.

2.4 Nilai Nasabah/Konsumen (Costumer Value)

Nilai nasabah/konsumen yaitu persepsian konsumen terhadap nilai dimana

perusahaan harus mempertimbangkan nilai dalam mengembangkan produk

dan jasanya sehingga sesuai dengan yang diharapkan konsumen (Vanessa,

2007:65). Nilai yang dipersepsikan oleh konsumen adalah persepsi

konsumen tentang kualitas, psikologi sosial, manfaat dan uang yang terkait

dengan produk ataupun jasa. Jadi, jika nilai yang diberikan adalah positif,

maka akan menghasilkan atau membangkitkan loyalitas konsumen.

Menurut Kotler et. al. (2009) nilai yang dipersepsikan pelanggan adalah

selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya

dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Total manfaat pelanggan

adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional dan psikologis

yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan

oleh produk, jasa personal dan citra yang terlibat. Total biaya pelanggan

adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan

untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan

menyingkirkan suatu penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu,

energi, dan psikologis.
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Menurut Sweeney and Soutar dalam Tjiptono (2005:298), dimensi nilai

terdiri dari 4 yaitu :

1. Emotional value, utilitas yang berasal dari perasaaan atau afektif/emosi

positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk

2. Social value, utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk

meningkatkan konsep diri sosial konsumen.

3. Quality/performance value, utilitas yang didapatkan dari produk karena

reduksi biaya jangka pendek dan panjang.

4. Price/value of maney, utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap

kinerja yang yang diharapkan dari produk atau jasa.

Sedangkan menurut Juan Carlos et al, ( 2016) dimensi nilai yang dipersepsikan

terdiri dari 6 yaitu :

1. Nilai fungsional dari instalasi (nilai yang ada);

2. nilai fungsional dari dari hubungan personal;

3. nilai fungsional atas jasa/layanan;

4. nilai fungsional harga;

5. nilai emosional;

6. nilai sosial.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk memperoleh gambaran

penelitian yang mendalam. Hal tersebut dilakukan untuk mempelajari dan mencari

informasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan
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topik penelitian. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya, maka penelitian yang telah dilakukan terdahulu memiliki persamaan

dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang

relevan disajikan di bawah ini:

Tabel 2.1  Hasil Penelitian Terdahulu

No
Peneliti dan Judul

Penelitian
Tujuan Penelitian Hasil/Temuan Variabel Penelitian

1 Hashim Zameer,
Anam Tara, Uzma
Kausar and Aisha
Mohsin Bahauddin
Zakariya University
(Bahadur Sub
Campus), Layyah,
Pakistan (2015) -
"Impact of service
quality, corporate
image and customer
satisfaction towards
customers' perceived
value in the banking
sector in Pakistan",
International Journal
of Bank Marketing ,
Vol. 33 Issue: 4,
pp.442-456.

Mengeksplorasi
dampak kualitas
layanan, kepuasan
pelanggan dan citra
perusahaan terhadap
nilai yang dirasakan
(persepsian) nasabah
di sektor perbankan
Pakistan.

Temuan
menunjukkan
bahwa kualitas
layanan dan
kepuasan nasabah
memiliki dampak
yang tinggi pada
nilai yang
dirasakan nasabah
di mana citra
perusahaan juga
mempengaruhi
nilai yang
dirasakan nasabah.

Kulaitas Layanan,
Citra Perusahaan,
Kepuasan Nasabah,
Nilai Persepsian
Nasabah.

2 Dr. Muhammad
Sabbir Rahman,
Faculty of
Management,
Multimedia
University, Cyberjaya
Persiaran Multimedia,
63100 Cyberjaya,
Malaysia – “Service
Quality, Corporate
Image And
Customer’s
Satisfaction Towards
Customers
Perception: An
Exploratory Study On
Telecom Customers
In Bangladesh” -
Business Intelligence
Journal - January,
2012 Vol.5 No.1

Untuk mengetahui
faktor-faktor penentu
yang secara
signifikan
mempengaruhi (nilai)
persepsian pelanggan
telekomunikasi di
Bangladesh.

Temuan
menunjukkan
bahwa kualitas
layanan dan citra
perusahaan
pelanggan memiliki
pengaruh yang
tinggi pada nilai
yang dirasakan
pelanggan,
sementara
kepuasan
konsumen tidak
sepenuhnya
berpengaruh
terhadap nilai ang
dirasakan
pelanggan.

Kulaitas Layanan,
Citra Perusahaan,
Kepuasan Nasabah,
Nilai Persepsian
Konsumen.
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2.6 Pengembangan Hipotesis

Nilai persepsian nasabah yang positif  akan mendorong bangkitnya loyalitas

nasabah. Dalam dunia yang kompetitif, nilai persepsian nasabah menjadi faktor

penting untuk mendapatkan keunggulan kompetitif pada sektor perbankan.

Menurut Menurut Zameer et al. (2015) kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah

memiliki pengaruh yang tinggi pada nilai persepsian nasabah di mana citra

perusahaan juga mempengaruhi nilai persepsian nasabah. Sementara Roig (2006)

menyatakan bahwa sumber utama keunggulan kompetitif adalah dengan

menyusun tawaran yang menyediakan kepada konsumen nilai persepsian yang

lebih tinggi dari dari yang terdapat pada kompetisi, sehingga dicapai keunggulan

kompetitif di pasar itu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dibuat rumusan hipotesis sebagai berikut :

H11 : Kualitas layanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai

persepsian nasabah.

H21 : Citra perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai

persepsian nasabah.

H31 : Kepuasan nasabah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai

persepsian nasabah.
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Dengan demikian konseptual model pada riset ini adalah, sebagaimana dalam

Gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1. 1 Konseptual Model

Sumber : Zameer et.al (2015)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Menurut Nazir (2009:84) penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara

sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta

aturan-aturan yang berlaku. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam melakukan

penelitian, diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai kondisi, seimbang

dengan penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus mengikuti

metode penelitian. Desain yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dan

kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat

deskriptif dan cenderung menggunakan analisa atau dapat diartikan sebagai suatu

prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan subjek atau objek

penelitian. Penelitian kuantitatif yaitu memberikan penjelasan hubungan

kausalitas antar variable melalui pengujian hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:81) yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kuantitas dan

karakterstik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

diambil kesimpulannya.
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Lampung dan Bank

BPR Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

(Sugiyono, 2013:81). Menurut Sugiyono (2014:81) teknik pengambilan sampel

yaitu secara probability sampling dan non probability sampling. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel secara

pemilihan non random atau non probability sampling berupa purposive sampling,

karena elemen penelitian tidak diketahui dengan pasti.

Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi

berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Kriteria responden adalah

nasabah dana dan kredit yang aktif, sudah menjadi nasabah minimal dalam 6

bulan terakhir dan melakukan transaksi minimal 1 kali perbulan, berusia minimal

17 tahun di Bank Lampung dan di BPR Kota Bandar Lampung.

Dari populasi yang ada, ukuran sampel minimum diperoleh dari hasil

rekomendasi menurut Hair et al. (2010), yaitu : jumlah sampel minimal adalah 5

(lima) kali dari jumlah item pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner. Total

pertanyaan dalam penelitian ini adalah 53 pertanyaan, sehingga jumlah minimal

ukuran sampel dalam penelitian ini adalah :

Jumlah Sampel = 53 pertanyaan x 5

Jumlah Sampel = 265 responden
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Sehingga, jumlah sampel yang akan digunakan minimal sebesar = 265 orang.

Dalam penelitian ini jumlah sampel ditetapkan 300 orang dengan pembagian 200

responden berasal dari Bank Lampung 100 respoden berasal dari Bank BPR Kota

Bandar Lampung, Adapun data nasabah berdasarkan lokasi wilayah operasional

kedua bank tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4. Khusus untuk Bank Lampung

jumlah unit sampel yang diambil didistribusikan bersadarkan prosentase jumlah

nasabah masing-masing kantor per-wilayah operasional (Kabupaten/Kota)

terhadap jumlah nasabah Bank Lampung secara konsolidasi (keseluruhan),

dengan jumlah responden untuk setiap wilayah ditetapkan minimal 10 orang,

kecuali untuk wilayah Kabupaten Mesuji oleh karena jumlah populasi untuk

wilayah ini hanya 0,005% dari total nasabah Bank Lampung, maka tidak

dimasukkan sebagai sampel. Secara rinci distribusi  responden sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pembagian Jumlah Unit Sample

Jumlah Nasabah % Orang/Kab/Kota Jumlah Nasabah Orang/Kab/Kota
1 Kab. Lampung Selatan 76.147 9% 16

- Kantor Cabang Kalianda 34.028

- KCP Sidomulyo 15.058

- KCP Natar 20.852

- KCP Bakauheni 6.099

- KCP Tanjung Bintang 110
2 Kab. Lampung Tengah 109.997 13% 22

- Kantor Cabang Bandar Jaya 109.997
3 Kab. Lampung Utara 76.668 9% 15

- Kantor Cabang Kotabumi 63.481

- KCP Bukit Kemuning 13.187
4 Kab. Lampung Barat 24.114 3% 10

- KCP Liwa 24.114
5 Kab. Tulang Bawang 53.581 7% 15

- KCP Tulang Bawang 30.156
- KCP Unit II 23.425

6 Kab. Tanggamus 54.575 7% 15

KCP Kota Agung 54.575 -
7 Kab. Lampung Timur 80.112 10% 16

- KCP Sukadana 79.359

- KCP Way Jepara 753
8 Kab. Way Kanan 50.191 6% 10

- KCP Baradatu 50.191

9*) Kab. Mesuji 40 0,005% 0

- KCP Simpang Pematang 40

No. Lokasi Kantor
Distribusi Sample

Bank Lampung Bank BPR Kota BL



26

Tabel 3.1 Pembagian Jumlah Unit Sample, lanjutan

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan menjadi dua

variabel yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).

1. Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel

dependent dalam suatu model. Dalam penelitian ini variabel

independent diwakili oleh Kualitas Layanan, Citra Perusahaan dan

Kepuasan Nasabah. Dengan Kualitas Layanan disimbolkan dengan

X1, Citra Perusahaan disimbolkan dengan X2 dan Kepuasan Nasabah

disimbolkan dengan X3.

2. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain

dalam suatu model. Dalam penelitian ini variable dependent diwakili

oleh Nilai Persepsian Nasabah dan disimbolkan dengan Y.

b. Definisi operasional adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap

indikator - indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini, penulis

10 Kota Bandar Lampung 127.007 15% 26 12.667 100

- Kantor Cabang Utama 94.813

- KCP Kartini 13.532

- KCP Antasari 13.234
- KCP Sudirman 5.428

11 Kota Metro 29.828 4% 10
- Kantor Cabang Metro 29.828

12 Kab. Pesawaran 53.825 7% 15
- KCP Gading Rejo 53.138
- KCP Gedong Tataan 687

13 Kab. Pringsewu 51.713 6% 10
- KCP Pringsewu 51.713

14 Kab. Tulang Bawang Barat 19.738 2% 10
- KCP Daya Murni 19.738

15 Kab. Pesisir Barat (Kab/Kota Lainnya) 13.178 2% 10
- KCP Krui 11.978
- Kantor Cabang Jakarta 1.200

820.714 100% 200 12.667 100
Sumber : Berdasarkan Data Jumlah Nasabah Bank Lampung dan Bank BPR Kota Banda Lampung 2016

*) nasabah pada Kab. Mesuji tidak masuk sample karena jumlah populasi di wilayah ini, terlalu kecil hanya 0,005%  dari total populasi

Total Nasabah/Sample
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mengadopsi indikator variabel dari Siddqi (2011) dan Sabir et al. (2014)

untuk variabel kualitas layanan dan kepuasan nasabah indikator ini telah

diuji validitas dan realibilitasnya, indikator  variabel dari Sherly Horrison

(1995) untuk variabel citra perusahaan dan indikator variabel dari Juan

Carlos Fandos Roig et al. (2006) untuk variabel nilai persepsian

pelanggan. Meskipun demikian, pada penelitian ini tetap dilakukan

pengujian validitas dan reliabilitas untuk setiap variabel penelitian pada

total sampel yang dapat diolah yakni 271 responden. Variabel operasional

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Variabel Operasional Penelitian

Variabel Dimensi Pertanyaan Skala Pengukuran
Kualitas Pelayanan
(Service Quality)

Sumber : Siddqi
(2011) dan Sabir
(2014)

Tangible
(Bukti Fisik)

Aspek tampilan fisik
bank menarik

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Penggunaan tehnologi
bank terbaru/up to
date
Cara pegawai bank
berpakaian menarik
Informasi tentang
produk bank jelas dan
mudah dimengerti
Laporan yang
diberikan bank yang
jelas

Kehandalan
(Reliability)

Pelayanan yang
diberikan sesuai
dengan yang
dijanjikan

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTSPenanganan masalah

/komplain cepat
ditangani
Pelayanan tepat waktu
sesuai dengan yang
dijanjikan
Jam operasional bank
memuaskan
Laporan yang
diberikan bank selalu
up to date
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Tabel 3.2 Variabel Operasional Penelitian, lanjutan

Daya Tanggap
(Responsiveness)

Ketepatan pelayanan
yang diberikan bank
memuaskan

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Pegawai selalu
bersedia membantu
nasabah
Dalam mengirimkan
laporan bank tepat
waktu

Jaminan
(Assurance)

Bank memberikan
jaminan keamanan

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Pegawai berupaya
menanamkan
kepercayaan pada
nasabah
Pengetahuan yang
dimiliki karyawan
memuaskan

Empati
(Emphaty)

Pelayanan yang
diberikan pegawai
dilakukan secara tulus

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Pelayanan yang
diberikan sesuai
dengan kebutuhan
nasabah
Bank memahami
kebutuhan spesifik
nasabah

Citra Perusahaan
(Corporate Image)

Sumber : Sherly
Horrison (1995)

Personalitas
(Personality)

Perusahaan dapat
dipercaya untuk
menciptakan
produk/jasa yang
berkualitas

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Reputasi
(Reputation)

Kesan merek
perusahaan
diasosiasikan
bereputasi baik/positif

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Nilai
(Value)

Nilai Budaya
Perusahaan yang
terbangun: Peduli
terhadap nasabah dan
cepat tanggap
terhadap keluhan
nasabah

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Identitas Korporasi
(Corporate Identity)

Identitas perusahaan
berupa logo, warna
dan slogan memberi
kesan yang menarik
dan menambah
keyakinan nasabah
untuk memanfaatkan
atau menggunakan
produk/jasa persh.

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS
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Tabel 3.2 Variabel Operasional Penelitian, lanjutan
Kepuasan Nasabah
(Customer
Satisfaction)

Sumber : Siddqi
(2011) dan Sabir
(2014)

Kepuasan Nasabah
(Customer

Satisfaction)

Karyawan bank sopan Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Karyawan bank dapat
dipercaya
Karyawan dapat
menjelaskan secara
rinci apabila nasabah
membutuhkan
informasi
Bank menyediakan
keamanan dalam
penyimpanan uang
nasabah
Bank dapat menjaga
kerahasiaan data
nasabah
Karyawan
menyediakan
pelayanan tepat waktu
Fasilitas sarana dan
prasarana bank
modern
Bank memberikan
pelayanan prima
(service excellent)

Nilai Persepsian
Nasabah
(Customer Perceive
Value)

Sumber :
Juan Carlos Fandos
Roig et al. (2006)

Nilai Fungsional dari
Instalasi

(Functional value of
the product/services)

Bangunan bank
didesain mendukung
kenyamanan dan
privasi transaksi

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTSBangunan tampak

rapi dan terorganisir
dengan baik
Ruangan terlihat luas,
modern dan bersih
Lokasi sangat mudah
ditemukan dan  dapat
diakses

Nilai Fungsional dari
Hubungan Personal
(Functional Value
Contact Personnel
(Professionalism)

Pegawai memahami
pekerjaan mereka
dengan baik

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Pengetahuan Pegawai
up to date mengenai
layanan bank
Informasi yang
diberikan oleh
pegawai sangat
berharga bagi saya
Pegawai menguasai
semua layanan yang
ditawarkan oleh
perusahaan
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Tabel 3.2 Variabel Operasional Penelitian, lanjutan

Nilai Fungsional Atas
Jasa/Layanan

(Functional Value Of
The Service

Purchased (Quality)

Kesalahan dalam
layanan jarang terjadi

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Kualitas layanan
senantiasa dijaga bank
sepanjang waktu
Kualitas layanan yang
diberikan tidak kalah
dengan bank lain
Layanan yang
diterima sesuai
dengan yang
diharapkan

Nilai Fungsional
Harga

(Functional Value
Price)

Bunga yang diberikan
bank cukup menarik

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Layanan yang
diberikan sesuai yang
dijanjikan
Biaya yang
dibebankan pada saya
cukup masuk akal

Nilai Emosional
(Emotional Value)

Saya senang dengan
jasa layanan yang
diberikan

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Saya merasakan
ketenangan dengan
layanan bank
Pegawai memberi
saya perasaan positif
Pegawai tidak
merepotkan saya
Secara umum saya
merasa nyaman

Nilai sosial
(Social value)

Saya merasa bangga
menggunakan layanan
bank ini

Pengukuran dengan
menggunakan 7
(tujuh) skala : SSS,
SS, S, TT, TS, STS,
SSTS

Banyak orang yang
tahu saya
menggunakan layanan
bank ini

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa penyebaran kuisioner

kepada target nasabah dengan mendatangi responden pada hari kerja bank.



31

3.5 Pengujian Instrumen

3.5.1 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat ketepatan suatu alat ukur. Dalam penelitian ini, ketepatan

alat ukur yang digunakan adalah skala Likert yang digunakan pada kuesioner.

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan di dalam kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2007

: 49). Pengujian validitas pada riset ini menggunakan analisis faktor. Analisis

faktor adalah analisis yang bertujuan mencari faktor-faktor utama yang paling

mempengaruhi variabel dependen dari serangkaian uji yang dilakukan atas

serangkaian variabel independen sebagai faktornya. (Santoso, 2006 : 13).

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS.

3.5.2 Uji Reliabilitas Angket

Menurut Ghozali (2007 : 45), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu

kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dapat

dikatakan handal (reliabel) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan di dalam

kuesioner itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Suatu variabel dikatakan handal (reliabel) apabila nilai Alpha Cronbach setiap

jawaban > 0.60 (Sujarweni, 2015 : 192).

Pengukuran reliabilitas menurut Ghozali (2007 : 45) dapat dilakukan dengan dua

cara yaitu :

1. Repeated measure atau pengukuran berulang dengan cara membagikan

kuesioner kepada nasabah yang sama dengan pertanyaan yang sama dalam
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waktu yang berbeda, dan dilihat tingkat konsistensi jawaban nasabah yang

diberikan.

2. One shot atau pengukuran sekali saja dengan cara membagikan kuesioner

kepada responden, kemudian hasilnya dibandingkan dengan jawaban

pertanyaan lain, dan diukur korelasi antar jawaban pertanyaan setiap

responden.

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS dengan

teknik one shot atau pengukuran sekali saja.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah

diinterpretasikan. Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah dan membahas

data serta menguji hipotesis adalah dengan analisis regresi berganda.

Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini

karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai

pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun

bersama-sama.

Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Dengan :

a = Nilai konstanta

b = Koefisien regresi



33

Y = Nilai Persepsian Nasabah

x1 = Kualitas Layanan

x2 = Citra Perusahaan

x3 = Kepuasan Nasabah

e = error

Perhitungan dilakukan dengan analisis regresi yang dihitung dengan bantuan

Program SPSS.

3.6.2 Pengujian Hipotetis

Uji Parsial ( t )

Uji Parsial (t) digunakan untuk menguji koefisien regresi yang digunakan untuk

menentukan apakah variabel independen (X) memiliki pengaruh terhadap variabel

dependen (Y).

Langkah - langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah :

1. Perumusan hipotesis

2. Menentukan tingkat signifikansi yaitu sebesar 5%

3. Menentukan tingkat kriteria penerimaan/penolakan hipotesis yaitu dengan

melihat nilai signifikansinya :

Jika sig < 0,05 : Ha didukung

Jika sig > 0,05 : Ha tidak didukung

4. Pengambilan keputusan
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Apabila probabilitas tingkat t hitung lebih kecil daripada tingkat

signifikansi (5%) maka variabel bebas (X1, X2, X3) secara parsial

mempunyai pengaruh positif terhadap variabel independen.

Perhitungan pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan Program SPSS.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan berbagai alat analisis serta

pembahasan terhadap permasalahan secara keseluruhan, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan variabel kualitas pelayanan, citra perusahaan dan

kepuasan nasabah berpengaruh dan signifikan terhadap nilai persepsian

nasabah pada Bank Milik Pemerintah Daerah (PT. Bank Pembangunan

Daerah Lampung dan Bank BPR Kota Bandar Lampung). Besarnya

pengaruh dari variabel kualitas pelayanan, citra perusahaan, dan kepuasan

nasabah terhadap nilai persepsian nasabah adalah sebesar 73.3%. Angka

ini memiliki makna bahwa variabel kualitas pelayanan, citra perusahaan,

dan kepuasan nasabah dapat memengaruhi sebesar 73.3% (Adj. R Square)

terhadap variabel nilai persepsian nasabah, sedangkan sisanya sebesar

26,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diukur dalam model

penelitian ini.

2. Secara parsial berdasarkan dari hasil uji t, variabel kualitas pelayanan,

citra perusahaaan dan kepuasan nasabah juga berpengaruh dan signifikan

terhadap nilai persepsian nasabah. Hal ini dikarenakan, masing – masing

variabel memiliki tingkat signifikan < 0.05. Secara parsial uji hipotesis



67

untuk masing – masing variabel menyimpulkan Ha didukung. Secara

berturut-turut variabel kualitas layanan sebesar 31,30%, citra perusahaan

sebesar 30,50% dan kepuasan nasabah memiliki pengaruh sebesar 34,00%

terhadap nilai persepsian nasabah.

5.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan hasil penelitian bahwa variabel kualitas pelayanan

(SQ), citra perusahaan (CI) dan kepuasan nasabah (CS) berpengaruh dan

signifikan terhadap nilai persepsian nasabah (CPV) baik secara parsial maupun

simultan, PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dan PD. Bank BPR Kota

Bandar Lampung (Bank) perlu memperhatikan dan melakukan langkah perbaikan

pada sejumlah dimensi pada masing masing variabel, utamanya atas jawaban

responden yang mengambil pilihan (sikap) “Tidak Tahu”, “Tidak Setuju”,

“Sangat Tidak Setuju” dan “Sangat Sangat Tidak Setuju”, yakni :

1. Bank perlu melakukan langkah perbaikan atas terdapatnya jawaban negatif

dan tidak tahu responden terkait layanan yang dirasakan tidak up to

date/mutakhir, sebagaimana tercermin pada dimensi tangible “penggunaan

teknologi bank yang terbaru/up to date” dan dimensi reability “laporan

yang diberikan selalu up to date” pada variabel SQ. Langkah yang

disarankan adalah Bank perlu me-modernisasi penggunaan tehnologi

informasi, terlebih hal ini telah menjadi suatu keniscayaan pada industri

keuangan dan perbankan saat ini, yang ditandai masifnya fitur produk perbankan

yang berbasis digitalisasi banking dan berkembangnya industri financial

technologi (perusahaan startup) yang jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan
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baik dapat men-disrupt bisnis bank. Hal yang perlu dilakukan Bank adalah

melakukan transformasi digital pada proses bisnis bank baik secara mandiri

ataupun bersinergi dengan para pelaku  industri yang berbasis financial

technologi, setidaknya pada tahap awal Bank perlu memperkaya produk-

produk yang ditawarkannya dengan fitur-fitur yang dapat ditransaksikan

secara online/digital dan mendorong implementasi branchless banking;

2. Bank perlu melakukan langkah perbaikan atas terdapatnya jawaban negatif

dan tidak tahu responden terkait masih kurangnya kompetensi karyawan

terhadap produk yang ditawarkan sebagaimana tercermin pada dimensi

assurance “pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan” (var. SQ), dimensi

nilai hubungan personal “pegawai menguasai semua layanan yang

ditawarkan oleh perusahaan ” (var. CPV), dimensi nilai fungsional atas

jasa/layanan“ kesalahan dalam  layanan jarang terjadi” (var. CPV).

Langkah yang disarankan adalah Bank perlu meningkatkan pengetahuan

karyawan terhadap produk termasuk fitur-fitur dari produk yang

ditawarkan Bank, melalui proses internalisasi berupa proses coaching oleh

para supervisi, maupun workshop yang dilakukan secara berkala;

3. Bank perlu melakukan langkah perbaikan atas terdapatnya jawaban negatif

dan tidak tahu responden terkait nilai/sikap/budaya karyawan yang masih

dirasakan kurang ramah dan tulus terhadap nasabah, sebagaimana

tercermin pada dimensi resposivness “pegawai selalu bersedia membantu

nasabah” (var. SQ), dimensi empathy “pelayanan yang diberikan pegawai

dilakukan secara tulus” (var. SQ), dimensi value “nilai budaya perusahaan

yang terbangun, peduli terhadap nasabah dan cepat tanggap terhadap



69

kebutuhan pelanggan” (var.CI); dimensi nilai emosional “pegawai tidak

merepotkan saya” (var. CPV). Temuan sekaligus mengonfirmasi peringkat

PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung yang didapatkan dari hasil Bank

Service Excellence Monitor (BSEMSM) yang dilakukan Marketing

Research Indonesia (MRI) Tahun 2016, yang memberi peringkat ke-8

untuk layanan Customer Service Bank. Langkah yang disarankan adalah

Bank perlu meng-internalisasikan dan mendorong implementasi Nilai dan

Perilaku Utama yang telah dimiliki PT. Bank Pembangunan Daerah

Lampung utamanya pada nilai dan perilaku Customer Oriented, demikian

pula dengan PD. BPR Kota Bandar Lampung, yang memiliki visi di

bidang SDM berupa penyiapan Sumber Daya Manusia yang tepat guna,

berkinerja baik dan mampu mendorong kerjasama tim dan bersinergi

untuk mengoptimalkan efektivitas kerja dan efisiensi.

4. Bank perlu melakukan langkah perbaikan atas terdapatnya jawaban negatif

dan tidak tahu responden terkait keberadaan sarana dan prasarana serta

fisik bangunan bank yang belum memuaskan nasabah, sebagaimana

tercermin pada dimensi customer satisfaction “saya puas dengan fasilitas

sarana dan prasarana bank yang modern” (var. CS), dimensi fungsional

dari instalasi “bangunan bank didesain mendukung kenyamanan dan

privasi transaksi” (var. CPV) dan “ruangan terlihat luas, modern, dan

bersih” (var. CPV). Langkah yang disarankan adalah Bank perlu me-

modernisasi sarana dan prasarana Bank serta menata ulang lay out ruangan

bagi nasabah agar terlihat lebih luas, bersih dan mampu memberikan

jaminan privasi saat nasabah bertransaksi;



70

5. Hal lain yang masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan dari Bank,

sehubungan dengan masih ditemuinya jawaban negatif dan tidak tahu dari

responden adalah menyangkut :

a. dimensi personality “perusahaan dapat dipercaya untuk mencipatakan

produk /jasa yang berkualitas”, dimensi reputation “kesan merek,

perusahaan diasosiasikan bereputasi baik /positif”, dimensi corporate

identity “identitas perusahaan berupa logo, warna dan slogan memberi

kesan yang menarik dan menambah keyakinan nasabah untuk

memanfaatkan atau menggunakan produk/jasa perusahaan”, pada

variabel Corporate Image. Langkah yang disarankan adalah Bank

mengaktifkan peran public relation perusahaan agar lebih pro aktif

dalam memublikasikan nilai-nilai positif perusahaan baik berupa

publikasi atas produk-produk unggulan Bank, publikasi atas aksi

Corporate Social Resposibility yang telah dilakukan, memperbanyak

tampilan logo bank dalam ruang publik dan jika memungkinkan

menyelenggarakan event perbankan yang berskala nasional;

b. dimensi nilai fungsional harga “biaya yang dibebankan kepada saya

cukup masuk” (var. CPV), dan dimensi nilai sosial “banyak orang

yang tahu saya menggunakan layanan bank ini” (var. CPV). Langkah

yang disarankan terhadap permasalahan pada dimensi nilai fungsional

harga adalah Bank perlu secara internal mengkaji kembali besaran

biaya yang dibebankan kepada nasabah atau jika beban tersebut telah

selayaknya maka Bank agar secara aktif dapat menjelaskan manfaat

yang secara rasional dapat diterima nasabah atas beban biaya tersebut.
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Terhadap permasalahan pada dimensi sosial Bank perlu membuat

nasabah merasa bangga atas pilihannya menggunakan kedua Bank ini,

sehingga nasabah merasa telah membuat putusan terbaik atas Bank

yang telah dipilihnya dan tergerak untuk mereferensikan

penggunaannya kepada khalayak lain. Langkah yang dapat ditempuh

dapat dilakukan sejalan dengan langkah perbaikan corporate image

Bank di atas.
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