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ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat ketat diatur sesuai dengan sifat
dasarnya sebagai lembaga kepercayaan, menjadi perantara (intermediasi) antara pihak yang
mengalami surplus of fund untuk diproduktifitaskan pada sektor-sektor yang mengalami lack
of fund. Sebagai lembaga keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat
bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan selalu mengutamakan
kualitas pelayanan sehingga nasabah akan merasa puas dan aman dalam bertransaksi di
dunia perbankan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu bisnis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan SERVQUAL yang meliputi variabel-variabel
(dimensi-dimensi)

bukti

fisik

(tangibles),

keandalan

(reliability),

daya

tanggap

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui
metode kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah PD. BPR Bank Jogja
tahun 2010. Tidak semua populasi diteliti sehingga dilakukan pengambilan sampel dengan
teknik accidental sampling. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 80 orang nasabah.
Teknik analisi data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan program SPSS.
Hasil dari pengujian menunjukan bahwa dimensi (variabel) SERVQUAL yaitu empati
(emphaty), memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sedangkan
variabel-variabel

bukti

fisik

(tangibles),

keandalan

(reliability),

daya

tanggap

(responsiveness), dan jaminan (assurance) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap
kepuasan nasabah.

Kata kunci: kualitas pelayanan jasa, perbankan, kepuasan nasabah, tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, emphaty.
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I.

Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat ketat diatur sesuai dengan sifat
dasarnya sebagai lembaga kepercayaan, menjadi perantara (intermediasi) antara pihak yang
mengalami surplus of fund untuk diproduktifitaskan pada sektor-sektor yang mengalami lack
of fund. Sebagai lembaga keuangan yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat
bank dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan selalu mengutamakan
kualitas pelayanan sehingga nasabah akan merasa puas dan aman dalam bertransaksi di
dunia perbankan. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu bisnis.
Lingkungan yang berubah sangat cepat dalam hal peraturan, struktur dan teknologi
telah merubah wajah industri perbankan di seluruh dunia. Perubahan-perubahan yang terjadi
telah mengurangi hambatan-hambatan yang ada bagi perusahaan perbankan untuk melakukan
ekspansi sehingga kondisi tersebut akan menciptakan pasar industri perbankan global yang
terintegrasi. Perubahan-perubahan tersebut memungkinkan perusahan-perusahaan perbankan
untuk memperluas pelayanan yang diberikan kepada nasabah-nasabahnya dan menjadikan
makin kompetitif satu sama lain. Perubahan-perubahan tersebut juga telah mengakibatkan
adanya perubahan perilaku konsumen (consumer behavior) sehingga perusahan perbankan
harus melakukan pemikiran ulang terhadap kebijakan-kebijakan strategisnya untuk menjaga
kualitas pelayanan yang pada akhirnya dapat tercapainya kepuasan nasabah.
Semenjak dikeluarkannya kebijakan pemerintah bidang perbankan pada tahun 1988
yang dikenal dengan paket Oktober 1988 yang isinya adalah diperkenankannya pendirian
bank swasta nasional, bank perkreditan rakyat dan memberi kemudahan pembukaan kantor
baru, maka secara tidak langsung telah mengakibatkan liberalisasi sektor perbankan yang
mendorong munculnya bank-bank baru dan masuknya cabang-cabang bank asing di
Indonesia, sehingga persaingan antar bank dalam memperebutkan pasar semakin ketat. Untuk
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menghadapi hal tersebut maka tiap perusahaan di bidang perbankan perlu memperbaiki
kinerjanya dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kepada
nasabah.
Menurut Lovelock (1991) di dalam pemasaran bank kualitas pelayanan bank yang
sangat baik dan efektif akan meningkatkan kepuasan pada nasabah dan loyalitas konsumen.
Dengan demikian kualitas pelayanan harus benar-benar dikelola secara profesional, karena
bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu memberikan pelayanan pada
nasabahnya. Adapun tujuan dari manajemen jasa pelayanan adalah untuk mencapai kualitas
pelayanan tertentu dimana erat kaitannya bila dihubungkan dengan kepuasan konsumen.
Perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang
melalui kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan
pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan
persaingan (Tjiptono, 2004).
Dalam rangka membangun kepuasan nasabah, kualitas pelayanan merupakan salah
satu faktor kunci keberhasilan bank sebagai perusahaan jasa dan tidak dapat dipungkiri dalam
dunia bisnis saat ini, karena tidak ada yang lebih penting lagi bagi suatu perusahaan
perbankan menempatkan masalah kepuasan terhadap nasabah melalui pelayanan sebagai
salah satu komitmen bisnis. Kepuasan pelanggan sebelumnya akan dipengaruhi oleh kualitas
pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Kepuasan akan timbul setelah seseorang telah
mengalami pengalaman dengan kualitas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa tersebut
Bloemer et al. (1998). Menurut Schnoor, dalam Tjiptono, (2002), pelayanan yang berkualitas
akan memberikan kepuasan kepada pelanggan yang akan memberikan dasar yang baik bagi
pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan serta adanya rekomendasi kepada orang
lain dari mulut ke mulut, sehingga akan tercipta pelanggan baru. Cronin, (1992),
mengemukakan adanya hubungan yang signifikan positif antara kualitas pelayanan (service
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quality) terhadap kepuasan pelanggan (customer satisfaction), dan kepuasan pelanggan
memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transaksi ulang. Pengalaman
membuktikan, nasabah-nasabah yang puas akan membangun customer based yang lebih
kokoh untuk perkembangan masa depan sebuah bank. Dengan memperbesar customer based
diharapkan nasabah tidak rentan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di industri
perbankan. Dengan kata lain dapat digambarkan bahwa kualitas pelayanan merupakan aspek
yang sangat penting dan menentukan kualitas jasa yang dihasilkan. Jika pelayanan yang
diberikan nasabah itu baik dan memuaskan maka akan mempunyai pengaruh positif terhadap
kinerja usaha, sebaliknya pelayanan yang diberikan kepada nasabah kurang memuaskan
maka akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan (Simamora, 2007).
Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan dampak positif bagi setiap nasabah.
Nasabah yang mengalami kepuasan dalam bertransaksi dengan perbankan akan melakukan
transaksi ulang sehingga menimbulkan loyalitas, sebaliknya nasabah yang tidak puas akan
meninggalkannya dan beralih menjadi nasabah bank pesaing, akibatnya bank mengalami
penurunan pendapatan. Dengan kata lain perusahaan perbankan harus terus menerus
membangun citra perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan sehingga perusahaan
memiliki reputasi yang baik, karena reputasi perusahaan merupakan bagian dari konsep citra
perusahaan dan bagian dari konsep kualitas total jasa (Tjiptono, 1999).
Perusahaan perbankan diharapkan menanamkan nilai-nilai kepercayaan nasabah
sehingga nasabah memiliki cara pandang dan persepsi positif terhadap perusahaan. Namun
persepsi itu sendiri dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh nasabah. Butz & Goodstein
(1996) menegaskan bahwa nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara
nasabah dan perusahaan setelah nasabah menggunakan produk barang atau jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan perbankan tersebut dan mendapati bahwa produk tersebut
memberikan nilai tambah. Woodall (2003) menjelaskan bahwa nilai untuk Pelanggan atau
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Value for the Customer mencerminkan customer value itu sendiri, dimana menjelaskan
mengenai apa yang diterima oleh konsumen dan juga apa yang dapat diberikan oleh
konsumen. Woodall (2003) juga menjelaskan hubungan antara kualitas, Value for the
Customer (Nilai Pelanggan), kepuasan konsumen, dan pembelian ulang. Kualitas yang
dirasakan konsumen akan suatu produk akan berdampak pada pencapaian value for the
customer atau acquire value for customer. Pencapaian value for the customer (VC) akan
berdampak positif terhadap kepuasan konsumen, yang kemudian memberi dampak juga pada
pembelian ulang dan loyalitas konsumen.
Sementara itu, Woodruff (1997) mendefinisikan nilai pelanggan sebagai preferensi
perceptual dan evaluasi nasabah terhadap atribut produk, kinerja atribut, dan konsekuensi
yang didapatkan dari pemakaian produk yang mefasilitasi atau menghambat pencapaian
tujuan dan sasaran nasabah dalam situasi pemakaian. Oleh karena itu nilai pelanggan
merupakan sebuah rasio dari manfaat yang didapat oleh nasabah dengan melakukan
pengorbanan. Perwujudan pengorbanan yang dilakukan oleh pelanggan sejalan dengan proses
pertukaran adalah biaya transaksi, dan resiko untuk mendapatkan produk perbankan yang
ditawarkan. Nilai pelanggan merupakan salah satu konsep pemasaran dalam membantu suatu
produk untuk selangkah lebih maju dibanding dengan pesaing. Oleh karena itu perusahaan
diharapkan dapat mempelajari nilai pelanggan untuk memahami penyebab dan akibat dari
nilai pelanggan, yang pada akhirnya akan menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk
selalu mendeteksi serta memperbaiki kesalahan dengan cepat (Simamora, 2007). Banyak
penelitian yang memposisikan nilai pelanggan secara signifian sebagai sumber keunggulan
perusahaan yang secara signifikan mampu meningkatkan laba perusahaan dan memperkuat
posisi jangka panjang perusahaan. Jadi perusahaan yang memiliki nilai pelanggan yang kuat
akan dapat memahami bahwa kepuasan pelanggan tidak hanya dapat ditingkatkan melalui
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intepretasi yang kaku terhadap umpan balik yang diterima dari pelanggan (Smith dan
Colgate, 2007).
Menurut Parasuraman et al. (1988) yang mengembangkan konsep SERVQUAL,
mendefinisikan kualitas layanan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dengan
harapan para nasabah atas layanan yang mereka terima. Unsur utama dalam kualitas jasa
yaitu expected service dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau yang dirasakan
sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan sebagai kualitas yang
baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan nasabah, maka kualitas jasa
dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika kualitas jasa yang diterima lebih
rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa akan dipersepsiakan buruk atau tidak
memuaskan.
Service Quality (SERVQUAL) secara umum dapat dibentuk oleh lima dimensi yaitu:
keterwujudan (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan
(assurance), dan empati (empathy). Kelima dimensi dalam kualitas layanan dimaksudkan
untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan sebagai sarana untuk mengevaluasi serta
memperbaiki kualitas layanan yang diberikan dan merupakan kunci utama untuk
meningkatkan kepuasan nasabah yang pada akhirnya berujung pada loyalitas nasabah.
SERVQUAL telah menjadi patokan bagi peneliti-peneliti di seluruh dunia (misalnya
penelitian Angur et al. 1999, Lasser et al. 2000. Newman 2000, dan Caruana 2000).

II. Pembahasan

Konsep Kualitas Pelayanan
Konsep kualitas pelayanan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Pada dasarnya
kualitas pelayanan merupakan hasil dari perbandingan yang dibuat oleh konsumen (nasabah)
antara pengharapan akan jasa yang mereka terima dengan persepsi nasabah ketika suatu jasa
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telah diterima ( Caruana et al. 2000, p.1339). Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan
agar mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan nasabah. Gronroos (1984)
mengemukakan sebuah konsep yang menekankan pada dua dimensi utama dari kualitas
pelayanan, yaitu technical quality yang mengacu pada apa yang sebenarnya dirasakan oleh
pelanggan dari pelayanan yang didapatkannya dan functional quality yang mengacu pada
bagaimana pelayanan tersebut disediakan.
Functional quality merupakan aspek yang sangat penting dan memiliki kaitan dengan
interaksi psikologis yang sangat berperan ketika terjadi suatu proses transaksi. Hal ini sangat
tergantung pada persepsi konsumen dan bersifat subyektif serta ditujukan pada hal-hal yang
diterima konsumen ketika terjadinya transaksi. Functional quality dan technical quality
merupakan faktor yang penting dan tidak terpisahkan pada satu sektor industri jasa tertentu,
misalnya pada sektor perawatan kesehatan.
Lehtinen (1982) dalam Caruana et al. (2000, p. 1339) memberikan pandangan yang
agak berbeda mengenai kualitas pelayanan. Mereka melihat bahwa kualitas pelayanan terdiri
dari kualitas suatu interaksi, fisik dan korporasi. Pada tingkat yang lebih tinggi dan terutama
dari sudut pandang konsumen, mereka melihat bahwa kualitas pelayanan terdiri dari dua
dimensi yaitu kualitas proses dan kualitas out put.
Lebih lanjut menurut Hutt dan Spech dalam Ellitan, (2001) ada tiga komponen
kualitas pelayanan yaitu:
1. Kualitas teknik, merupakan komponen yang berkaitan dengan kualitas output jasa yang
diterima pelanggan
2. Kualitas fungsional, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian
jasa
3. Citra perusahaan, yaitu profil, reputasi, citra umum dan daya tarik perusahaan.
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Kualitas pelayanan berpusat pada suatu kenyataan yang ditentukan oleh
pelanggan. Interaksi strategi pelayanan, sistem pelayanan dan sumber daya manusia serta
pelanggan akan sangat menentukan keberhasilan dari manajemen perusahaan. Oleh
karena itu perlu menerapkan strategi untuk membentuk kualitas pelayanan yang terbaik,
maka Tjiptono (2002) menerangkan strategi kualitas pelayanan sebagai berikut:
1. Atribut layanan pelanggan, yaitu bahwa penyampaian jasa harus tepat waktu, akurat
dengan perhatian dan keramahan
2. Pendekatan untuk penyempurnaan kualitas jasa merupakan aspek penting dalam
mewujudkan kepuasan pelanggan. Ini disebabkan oleh faktor biaya, waktu penerapan
program dan pengaruh layanan pelanggan. Ketiga faktor ini merupakan pemahaman dan
penerapan suatu sistem yang responsif terhadap pelanggan dan organisasi guna mencapai
kepuasan yang optimum
3. Sistem umpan balik dan kualitas layanan pelanggan, yaitu dengan memahami persepsi
pelanggan terhadap perusahaan dan para pesaing. Mengukur dan memperbaiki kinerja
perusahaan, mengubah bidang-bidang terkuat perusahaan menjadi faktor pembeda pasar,
menunjukkan komitmen perusahaan pada kualitas dan pelanggan.
4. Implementasi, adalah strategi yang paling penting sebagai bagian dari proses
implementasi, pihak manajemen perusahaan harus menentukan cakupan-cakupan jasa
dan level pelayanan.
SERVQUAL
Menurut Parasuraman et al. (1985) yang memperkenalkan konsep Service Quality
(SERVQUAL) secara ringkas menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan fungsi
harapan pelanggan pada tahap pra pembelian, proses penyediaan kualitas yang diterima dan
kualitas output yang diterima. Parasuraman et al. (1985) mendefinisikan kualitas pelayanan
(servqual) sebagai suatu konsep yang secara tepat mewakili inti kinerja suatu jasa, yaitu
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perbandingan terhadap keterandalan (excellence) dalam service counter yang dilakukan oleh
pelanggan.
Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Parasuraman et al. (1988) menyatakan bahwa
kualitas pelayanan secara umum dapat dibentuk oleh lima dimensi yaitu:
1. Keterwujudan (tangible), merupakan dimensi pelayanan yang menitikberatkan pada
elemen-elemen yang mewakili pelayanan secara fisik.
2. Kehandalan (reliability), merupakan kemampuan untuk memberikan jasa sebagaimana
yang dijanjikan secara akurat.
3. Daya Tangkap (responsiveness), yaitu dimensi kualitas pelayanan yang menitik beratkan
pada kemampuan untuk menghargai kepercayaan dan kerahasiaan.
4. Jaminan (assurance), merupakan keinginan untuk membantu pelanggan dan menyediakan
pelayanan yang dibutuhkan. Dimensi ini menitikberatkan pada perilaku personel jasa
untuk perhatian terhadap pelanggan.
5. Empati (empathy). Merupakan aspek yang menekankan pelayanan pelanggan sebagai
seorang individu.
Konsep Jasa
Menurut Zeithaml dan Bitner dalam Lupiyoadi, (2001) jasa merupakan semua
aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi,
yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan
memberikan nilai tambah (misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau
pemecahan masalah yang dihadapi konsumen. Kotler, (2000) mengemukakan bahwa jasa
adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak
lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun.
Menurut Rangkuti, (2002) jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak
kasat mata dari satu pihak kepihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi
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secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi
hasil jasa tersebut.
Parasuraman (1988) dalam bukunya Conceptual Model Of Sevices Quality
mengemukakan lima karakteristik yang digunakan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan
jasa, yaitu:
1. Responsivness (daya tanggap) adalah suatu respon / kesigapan karyawan dalam
membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap.
2. Reliability (kehandalan) adalah suatu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan
dengan akurat dan terpercaya.
3. Assurance (jaminan) adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk
secara tepat, kualitas, keramah-tamahan, perkataan atau kesopanan dalam memberikan
pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi dan kemampuan dalam
menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.
4. Emphaty (perhatian) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian yang
bersifat individual atau pribadi kepada para konsumen.
5. Tangibles ( kemampuan fisik) adalah suatu bentuk penampilan fisik, peralatan personal,
media komunikasi dan hal-hal yang lainnya yang bersifat fisik.
Menurut Kotler, (2000) jasa memiliki empat karakter utama yaitu:
1. Tidak berwujud (intangible)
Jasa mempunyai sifat tidak berwujud, karena tidak bisa dilihat, dirasakan, diraba,
didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli
akan mencari tanda atau bukti dari kualitas jasa tersebut. Pembeli akan menarik
kesimpulan menegenai kualitas jasa dari tempat, orang, peralatan, alat komunikasi,
symbol dan harga yang mereka lihat.
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2. Tidak terpisahkan (inseparability)
Biasanya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Tidak seperti barang fisik
yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, didistribusikan melalui berbagai penjual,
dan kemudian baru dikonsumsi. Jika seseorang memberikan pelayanan, maka
penyedianya merupakan bagian dari jasa itu. Karena klien juga hadir saat jasa itu
dilakukan, interaksi penyedia-klien merupakan cirri khusus pemasaran jasa. Baik
penyedia maupun klien mempengaruhi hasil jasa.
3. Bervariasi (variability)
Karena tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu
diberikan, jasa sangat bervariasi. Pembeli jasa menyadari keragaman yang tinggi itu dan
sering membicarakan dengan orang lain sebelum memilih seorang penyedia jasa.
4. Mudah lenyap (perishability)
Jasa tidak dapat disimpan. Sifat jasa itu tidak menjadi masalah bila permintaan tetap. Jika
permintaan berfluktuasi, perusahaan jasa menghadapi masalah yang rumit.
Menurut Griffin dalam Lupiyoadi, (2001) jasa memiliki karakteristik-karakteristik
sebagai berikut:
1. Intangibility. Jasa tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa
itu dibeli. Nilai penting dari hal ini adalah nilai tidak berwujud yang dialami konsumen
dalam bentuk kenikmatan, kepuasan, atau rasa aman.
2. Unstorability. Jasa tidak menegnal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah
dihasilakan. Karakteristik ini disebut juga tidak dapat dipisahkan (inseparability)
mengingat pada umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan.
3. Customization. Jasa juga sering kali didesain khusus untuk kebutuhan pelanggan
sebagaimana pada jasa asuransi dan kesehatan.
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Menurut Gronros dalam Lupiyoadi, ( 2001) komponen kualitas jasa dapat dibagi menjadi
dua dimensi yaitu, yaitu:
1. Tehnical Quality adalah komponen yang berkaitan dengan kualitas produk
jasa yang diterima oleh pelanggan. Pada dasarnya tehnical quality dapat
dirinci menjadi beberapa bagian, antara lain :
a. Search Quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi oleh pelanggan sebelum membeli
b. Experience Quality, yaitu kualitas yang hanya dapat dievaluasi setelah pelanggan
membeli atau mengkonsumsi jasa
c. Credence Quality, yaitu kualitas yang sukar dievaluasi oleh pelanggan, meskipun sudah
mengkonsumsi jasa.
2. Functional Quality adalah komponen yang berkaitan dengan kualitas jasa penyampaian
suatu jasa, dalam penerapan dan penggunaan teknologi informasi yang berkaitan dengan
produk jasa yang diberikan. Dimana kualitas fungsi meliputi dimensi kontak pelanggan,
sikap, perilaku pelanggan, hubungan internal, penampilan dan rasa melayani. Karena
pada umumnya lebih memiliki ciri kualitas berdasarkan pengalaman dan kepercayaan,
maka konsumen akan merasakan risiko yang lebih tinggi dalam membeli jasa.
Keberadaan kualitas fungsional lebih mendominasi dan mempengaruhi pelanggan
daripada technical quality. Hal ini terlihat pada kenyataan bahwa konsumen jasa lebih
mengandalkan pada kabar dari mulut ke mulut dari pada iklan oleh perusahaan jasa, dan
selain itu konsumen akan sangat loyal pada pemberian jasa yang layanannya memuaskan
mereka. Oleh karena itu supaya pelayanan dapat berjalan dengan baik maka pelanggan
perlu dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut. Karena pada dasarnya kualitas
pelayanan memiliki kontribusi terhadap keuntungan usaha yang ditunjukkan melalui dua
elemen yang membentuk fungsi keuntungan yaitu penerimaan dan biaya.
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Dimensi Kualitas Jasa
Ada delapan dimensi kualitas jasa yang dikembangkan oleh Garvin (dalam Lovelock,
1994; Peppard dan Rowland, 1995) yang dapat digunakan sebagai kerangka perencanaan
strategis dan analisis. Dimensi-dimensi tersebut adalah:
1. Kinerja ( performance) karakteristik operasional pokok dari produk inti,

misalnya

kecepatan, konsumsi bahan bakar, kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi dan
sebagainya.
2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder atau
pelengkap, misalnya kelengkapan interior dan eksterior.
3. Kehandalan (realibility), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami

kerusakan atau

kegagalan dipakai.
4. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu sejauh mana
karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah diterapkan
sebelumnya.
5. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama suatu produk dapat terus
digunakan
6. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi; serta
penanganan keluhan yang memuaskan.
7. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.
8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), yaitu citra dan reputasi produk serta
tanggung jawab perusahaan terhadapnya.
Pengelolaan Kualitas Jasa
Masalah penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan jasa adalah bagaimana
perusahaan tersebut dapat mengelola jasa yang sesuai dengan prinsip manajemen yang
melibatkan unsur-unsur pemasaran, manusia dan operasi. Dengan memperhatikan hal-hal
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tersebut, perusahaan mampu memberikan kualitas pelayanan jasa yang tinggi untuk
menggapai persaingan. Apabila jasa yang diharapkan memenuhi atau melebihi harapan, maka
nasabah akan menggunakan kembali penyedia jasa tersebut.
Menurut Kotler (dalam Tjiptono, 2002) menyatakan bahwa perusahaan yang dikelola
sangat baik ternyata memiliki beberapa kesamaan, antara lain:
1. Konsep strategis, yaitu perusahaan terkenal adalah perusahaan yang selalu tergoda untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan. Mereka memiliki pengertian yang jelas mengenai
kebutuhan konsumen sasaran dan pelanggannya yang berusaha dipuaskan. Untuk itu
perusahaan jasa mengembangkan strategi khusus untuk memuaskan kebutuhan yang
menghasilkan kepuasan pelanggan.
2. Sejarah komitmen kualitas puncak yang tidak hanya melihat pada prestasi keuangan
bulanan saja, melainkan juga pada kinerja jasa.
3. Penetapan standar tinggi, yaitu penyedia jasa terbaik, menetapkan standar kualitas jasa
yang tinggi, antara lain berupa kecepatan respon terhadap keluhan pelanggan dan
ketepatan dalam pelayanan.
4. Sistem memantau kinerja jasa, yaitu perusahaan jasa secara berkala melakukan audit
terhadap kinerja jasa, baik kinerjanya maupun kinerja dari perusahaan pesaing.
5. Sistem untuk memuaskan pesaing, yaitu perusahaan jasa akan memeberikan tanggapan
secara cepat dan ramah kepada pelanggan yang mengeluh
6. Memuaskan karyawan sama dengan pelanggan, yaitu manajemen menjalankan pemasaran
internal, menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai prestasi pelayanan
karyawan yang baik. Secara teratur perusahaan memeriksa kepuasan karyawan akan
pekerjaannya.
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Konsep Kepuasan Pelanggan (nasabah)
Konsep kepuasan pelanggan (nasabah) sebenarnya masih bersifat abstrak. Pencapaian
kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana, maupun kompleks dan rumit. Dalam hal
ini peranan setiap individu dalam service encounter sangatlah penting dan berpengaruh
terhadap kepuasan yang dibentuk.
Day (dalam Tse dan Wilton, 1988) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidak puasan
pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidak sesuaian / dikonfirmasi yang
dirasakan antara harapan sebelumnya (atau norma kinerja lainnya) dan kinerja aktual produk
yang dirasakan setelahnya.
Engel, et al. (1990) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi
purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome)
sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang
diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan. Sedangkan Kotler (2000) menyatakan bahwa
kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau
hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya.
Metode Pengukuran dan Pemantauan Kepuasan Pelanggan
Kotler (2000) mengemukakan empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan,
yaitu:
1. Sistem keluhan dan saran
Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan (customer oriented) perlu
memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan
saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran,
menyediakan kartu komentar, menyediakan saluran telephon khusus dan lain-lain.
2. Survei kepuasan pelanggan
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Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan
menggunakan metode survey, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi.
3. Ghost Shopping
Metode ini dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk
berperan atau bersikap sebagai pelanggan / pe,beli potensial produk perusahaan dan
pesaing. Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai
kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka
dalam pembelian produk-produk tersebut.
4. Lost Customer Analysis
Perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli atau
beralih pemasok, sehingga akan diperoleh informasi penyebab terjadinya hal tersebut.
Informasi ini sangat berguna bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya
dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
Strategi Kepuasan Pelanggan
Mudie dan Cottam (1993) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan total
tidak mungkin tercapai, sekalipun hanya untuk sementara waktu. Namun upaya perbaikan
atau penyempurnaan kepuasan dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Ada beberapa
strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan
(Tjiptono, 2002):
1. Relationship Marketing
Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan berkelanjutan,
tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan jangka
panjang dengan pelanggan secara terus-menerus sehingga diharapkan dapat terjadi bisnis
ulangan (repeat business).
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Salah satu faktor yang dibutuhkan untuk mengembangkan relationship marketing
adalah dibentuknya customer database, yaitu daftar nama pelanggan yang perlu dibina
hubungan jangka panjang.
2. Strategi Superior Customer Service
Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menawarkan pelayanan yang lebih
unggul daripada para pesaingnya. Untuk mewujudkannya dibutuhkan dana yang besar,
kemampuan sumberdaya manusia dan usaha yang gigih. Meskipun demikian melalui
pelayanan yang lebih unggul, perusahaan yang bersangkutan dapat membebankan harga
yang lebih tinggi pada jasanya.
3. Strategi Unconditional Guarantees/Extraordinary Guarantees
Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan jasa dapat mengembangkan
augmented service terhadap core service-nyamisalnya dengan merancang garansi
tertentu.
Strategi unconditional guarantees berintikan komitmen untuk memberikan kepuasan
kepada pelanggan yang pada gilirannya akan menjadi sumber dinamisme penyempurnaan
kualitas jasa dan kinerja perusahaan. Selain itu akan meningkatkan motivasi para
karyawan untuk mencapai tinglat kinerja yang lebih baik daripada sebelumnya.
4. Strategi Penanganan Keluhan Yang Efektif
Penanganan keluhan yang lebih baik memberikan peluang untuk mengubah seorang
pelanggan yang tidak puas menjadi puas (atau bahkan pelanggan abadi). Manfaat lainnya
adalah (Mudie dan Cottam, 1993):
a. Penyedia jasa memperoleh kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungannya dengan
pelanggan yang kecewa.
b. Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negative
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c. Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam pelayanannya saat
ini
d. Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah operasinya
e. Karyawan dapat termotivasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas lebih baik.

Hipotesis
Industri perbankan yang menitikberatkan pada faktor kepercayaan nasabah perlu
memberikan kesan yang bonafid melalui hal-hal yang bersifat keterwujudan fisik seperti
kebersihan, dekorasi fasilitas, lingkungan yang menyenangkan. Beberapa penelitian
membuktikan bahwa dimensi tangibles atau keterwujudan memiliki pengaruh positif
terhadap kepuasan nasabah (Bloemer et al., 1998). Berdasarkan hal tersebut maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1 : Dimensi tangibles memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah.
Parasuraman (1988) mendefinisikan keandalan (reliability) sebagai kemampuan untuk
memberikan jasa sebagaimana yang dijanjikan secara akurat. Berbagai penelitian di industri
perbankan mengenai pengaruh dimensi-dimensi SERVQUAL yang melibatkan dimensi
keandalan telah memberikan bukti bahwa dimensi keandalan memiliki pengaruh positif
terhadap kepuasan nasabah (Bloemer et al,. 1998). Berdasarkan hal tersebut maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Dimensi keandalan (reliability) memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan
nasabah.
Daya tanggap merupakan kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang
cepat dan tepat kepada nasabah dengan penyampaian informasi yang jelas. Agung (2005)
dalam penelitiannya menyatakan bahwa dimensi daya tanggap (responsiveness) berpengaruh
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positif terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H3 : Dimensi daya tanggap (responsiveness) memiliki pengaruh positif terhadap
kepuasan nasabah.
Angur et al. (1999) dan Lasser et al. (2000) menyatakan bahwa makin terjamin
kerahasiaan dan dana yang disimpan nasabah pada suatu perusahaan perbankan akan mampu
meningkatkan kepuasan nasabah tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:
H4 : Dimensi jaminan (assurance) memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan
nasabah.
Empati (empaty) merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian
yang bersifat personal kepada para konsumen. Agung (2005) dalam penelitiannya
menyatakan bahwa dimensi empati (emphaty) berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah
Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H5 : Dimensi empati (emphaty) memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan nasabah.
Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah (Bloemer et al., 1998; Caruana et al., 2000;
Lasar et al., 2000; absah., 2000), maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H6: Dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah.

Teknik Analisis
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
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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.
Hair et al. (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik
untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas.
Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu
keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan
kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair et al.,
1998).
Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:
Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 x5 + e
Keterangan :
a = Nilai konstanta
b = Koefisien regresi
Y = Tingkat kepuasan pelanggan
x1 = Faktor bukti fisik (Tangibles)
x2 = Faktor keandalan (reliability)
x3 = Faktor daya tanggap ( responsiveness)
x4 = Faktor jaminan (assurance)
x5 = Faktor empati (emphaty)
e = error
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Uji Asumsi Klasik
Untuk mendeteksi kemungkinan pelanggaran asumsi yang diperlukan dalam data
yang sedang dianalisis, maka akan dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik yang terdiri
dari uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas data serta uji autokorelasi.
Uji Multikolonieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independent variable). Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas, karena jika hal tersebut terjadi maka variabelvariabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan.
Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel
bebas bernilai nol. Uji ini untuk menghindari kebiasan dalam proses pengambilan keputusan
mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
Untuk mendeteksi apakah terjadi problem multikol dapat melihat nilai tolerance dan
lawannya variace inflation factor (VIF). Batas VIF adalah 10, apabila nilai VIF lebih besar
daripada 10 maka terjadi multikolinieritas (Hair et al, 1998).
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
variance tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskesdatisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan veriance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
variance tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskesdatisitas atau tidak terjadi
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heteroskedastisitas. Pengujian heteroskesdastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji
glejser.
Uji glejser secara umum dapat dinotasikan sebagai berikut:
|e| = b1 + b2X2 + V
Dimana:
|e| = nilai absolute dari residual yang dihasilkan dari regresi model
X2 = variabel penjelas
Jika variabel penjelas secara statistic signifikan mempengaruhi residual maka dapat
dipastikan model ini memiliki masalah heteroskedastisitas.
Uji Normalitas Data
Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi secara
normal atau tidak. Cara yang paling sering digunakan untuk menentukan apakah suatu model
berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat pada histogram residual apakah
memiliki bentuk seperti lonceng atau tidak. Cara ini bisa tidak akurat karena pengambilan
keputusan data berdistribusi normal atau tidak hanya berpatokan pada pengamatan gambar
saja. Cara yang lebih akurat untuk menentukan normal atau tidaknya distribusi suatu data
dapat menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis.
Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data
berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness dapat diperoleh dengan membagi nilai
skewness dengan standar error skewness. Untuk mencari rasio kurtosis yaitu dengan cara
membagi nilai kurtosis dengan standar error kurtosis. Sebagai pedoman, jika rasio kurtosis
dan skewness berada antara −2 hingga +2, maka distribusi data dapat dikatan normal
(Santoso, 2000).
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Uji Auto Korelasi
Auto Korelasi terjadi apabila penyimpangan terhadap suatu observasi dipengaruhi
oleh penyimpangan observasi yang lain atau terjadi korelasi di antara kelompok observasi
menurut waktu dan tempat. Jika dalam suatu model terjadi autokorelsi maka yang terjadi
adalah varians sampel tidak menggambarkan varians populasinya. Model regresi yang
dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir variabel dependen pada nilai variabel
independen tertentu. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi
dapatdilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin Watson dengan ketentuan sebagai
berikut (Algifari, 1997):
< 1,10

: ada autokorelasi

1,10-1,54

: tanpa kesimpulan

1,55-2,46

: tidak ada autokorelasi

2,46-2,90

: tanpa kesimpulan

>2,91

: ada autokorelasi

Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis 1 hingga 5 dilakukan dengan uji t. Nilai t hitung dapat dihitung
dengan rumus:
t hitung =




Dimana:
b = koefisien regresi variabel independen
Sb = Standard error koefisien variabel independen
Uji ini dilakukan dengan cara nilai Sig t (prob. Value) dibandingkan dengan derajat
signifikansinya. Jika Sig t lebih kecil dari tingkat signifikansi (5%) maka Ho ditolak, berarti
ada hubungan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Cara
lainnya yaitu dengan melihat t hitungnya. Nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t
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kritis dengan tingkat signifikansi 5 %. Jika nilai t hitung lebih besar daripada t kritis maka Ha
diterima dan Ho ditolak, demikian pula sebaliknya.
Pengujian hipotesis 6 dilakukan dengan uji F. Nilai F hitung dapat dihitung dengan
rumus:
F hitung 


 /
 / 
/
/

Dimana:
R2 = Explained sum of squares (ESS) / koefisien determinasi
1-R2 = Residual sum of squares (RSS)
n = Jumlah sampel
k = Jumlah variabel
Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F kritis, jika F
hitung lebih besar daripada F tabel maka Ha akan diterima dan Ho akan ditolak, sebaliknya
jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel maka Ha akan ditolak dan Ho akan diterima.

Hasil Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian untuk melihat pengaruh variabel-variabel
SERVQUAL terhadap kepuasan nasabah pada PD BPR Bank Jogja. Hasil yang diperoleh
dari penelitian ini adalah bahwa variabel ada yang berpengaruh positif signifikan dan ada
yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian tersebut dapat dijabarkan
sebagai berikut:
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Dimensi SERVQUAL Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Nasabah
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hanya variabel
empatilah yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah PD BPR Bank Jogja.
Variabel empati memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kepuasan nasabah,
dikarenakan adanya perhatian yang penuh serta adanya pemahaman secara personal dan tidak
memandang status sosial dari pihak bank terhadap nasabahnya. Karyawan Bank Jogja tidak
segan-segan untuk memberikan bantuan kepada nasabahnya. Para nasabah kredit Bank Jogja
tidak perlu datang ke bank untuk membayar angsuran kredit, tetapi karyawan Bank Jogjalah
yang akan mendatangi nasabah (jemput bola) sehingga nasabah-nasabah Bank Jogja merasa
diperhatikan secara penuh oleh pihak bank sehingga tercipta kepuasan nasabah.

Dimensi SERVQUAL Yang Berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap Kepuasan
Nasabah
Variabel jaminan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, hal tersebut karena
adanya jaminan dari pihak Bank Jogja yang berupa keakuratan data yang diberikan,
karyawan yang memiliki pengetahuan yang baik, dan jaminan keamanan pelayanan berupa
kerahasian data nasabah dan adanya satuan pengamanan yang selalu siap, maka para nasabah
Bank Jogja merasa puas.
Variabel bukti fisik berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, hal tersebut
dikarenakan penataan ruangan di Bank Jogja yang bagus, ruangan yang selalu bersih serta
penampilan karyawan yang menarik membuat para nasabah betah dan nyaman ketika
bertransaksi di Bank Jogja sehingga nasabah akan merasa puas.
Variabel daya tanggap berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Dengan adanya
respon yang cepat dari karyawan Bank Jogja atas keluhan nasabah, informasi yang jelas dan
mudah dimengerti seperti penempelan tingkat suku bunga yang ada dan kesediaan karyawan
dalam membantu kesulitan para nasabah maka kepuasan nasabah akan tercapai.
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Variabel keandalan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan
nasabah. Prosedur pelayanan di Bank Jogja yang tepat sasaran, prosedur yang disesuaikan
dengan kultur masyarakat Yogyakarta, karyawan yang dapat menyelesaikan permasalahan
nasabah dan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan membuat para nasabah Bank Jogja
puas.

III.

Penutup
Sebagai lembaga keuangan bank memiliki peranan yang penting dalam perekonomian

Indonesia, merupakan lembaga kepercayaan yang menjadi perantara (intermediasi) antara
pihak yang mengalami surplus of fund untuk diproduktifitaskan pada sektor-sektor yang
mengalami lack of fund. PD BPR Bank Jogja merupakan salah satu Bank daerah yang ada di
Yogyakarta, memiliki peranan yang sangat penting bagi pengembangan perekonomian
daerah, sesuai dengan tujuan organisasi perbankan yaitu sebagai penyedia mekanisme dan
alat pembayaran yang efektif serta sebagai wadah transaksi simpan pinjam. Sebagai salah
satu lembaga yang melayanai jasa keuangan PD. Bank BPR Jogja berusaha terus untuk
meningkatkan kualitas pelayanan bagi para nasabahnya. Dengan peningkatan kualitas
pelayanan, diharapkan kepercayaan dan kepuasan nasabah Bank Jogja akan terpenuhi.
Untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan oleh PD BPR Bank Jogja sebagai
sarana untuk mengevaluasi serta memperbaiki kualitas layanan yang diberikan dan
merupakan kunci utama untuk meningkatkan kepuasan nasabah yang pada akhirnya berujung
pada loyalitas nasabah maka SERVQUAL

yang terdiri dari dimensi (variabel) yaitu:

keterwujudan (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan
(assurance), dan empati (empathy) sangat tepat dijadikan acuan, karena telah menjadi
patokan bagi peneliti-peneliti di seluruh dunia. Dengan mengetahui kualitas pelayanan yang
telah diberikan maka pihak manajemen bank jogja dapat melakukan evaluasi atas kebijakan
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yang telah diambil serta dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dimasa
yang akan datang dalam upaya mencapai kepuasan nasabah serta menunjang pembangunan
perekonomian di jogjakarta.
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