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ABSTRACT 

Customer service is the front-liner of a bank. Customer service at the Islamic banks 

are different from customer service at the conventional bank. Customer service at 

conventional bank usually dress attractively (sometimes mini), too much make-up and give a 

smile that sometimes redundant. The following points made with the aim of giving the 

friendly impression and attractive behaviour to customer as an officer of a bank frontliner. 

Based on that condition, writer is interested to conduct an event research study about 

customer satisfaction from service performance of customer service at the Sharia Mandiri 

bank which  wear a modest uniform, minimalist make-up that can provide maximum 

satisfaction to its customers. This study used validity test, reliability test, normality test, 

multicollinearity test and simple correlation analysis test with a sample of 125 respondents. 

And its result would be summarized as below: 

First,  The use of attributes Islamic (like greetings and the use of headscarf) by customer 

service in Mandiri Sharia bank branch Mayestik less significantly influence customer 

satisfaction. 

Next,   Mandiri Sharia Bank branch Mayestik’s customers less satisfied with the service 

provided by customer service officer Mandiri Sharia Bank branch Mayestik Jakarta and 

Finally, The writer still finds dissatisfaction felt by customers of Mandiri Sharia Bank branch 

Mayestik about the speed of service performance given. 

Keywords: service performance, customer service, customer satisfaction. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Deregulasi perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 merupakan kebijakan 

penghapusan barriers to entry di industri perbankan. Dengan deregulasi tersebut, 

Pemerintah memandang bahwa dirasa perlu untuk menciptakan iklim persaingan 

perbankan melalui mekanisme pasar, guna mendorong pengerahan dana melalui 

perluasan jaringan kelembagaan. Kebijakan-kebijakan baru dari Pemerintah yang 

menyangkut dunia usaha yang paling mendasar adalah dengan dihapusnya arah 

usaha yang menjurus ke monopoli. Dimana kondisi tersebut menuntut manajemen 

perusahaan untuk memiliki tujuan usaha yang jelas serta kepekaan dalam 

memanfaatkan peluang usaha. Agar perusahaan mampu mempertahankan 

eksistensinya dan tetap berkembang, maka harus dilakukan upaya  penataan kembali 

dan pembenahan dari segala aspek yang menyangkut ke arah kegiatan usahanya. Hal 

ini diupayakan agar perusahaan semakin maju meskipun persaingan sangat ketat 

dengan adanya perusahaan-perusahaan asing yang memiliki “core of business” yang 

sama dengan perusahaan lokal. Dalam situasi tersebut, eksistensi setiap perusahaan 

sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan perusahaan itu sendiri dalam 

mempertahankan dan meningkatkan pelayanan jasa, serta lebih mengefektifkan 

setiap unit yang dimilikinya. 

Para pelaku bisnis jasa di Indonesia tidak perlu cemas dengan masuknya para 

pemain asing. Mereka belum tentu memiliki kemampuan yang baik dan memadai. 
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Perusahaan jasa kita optimis untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar tetap 

memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari masyarakat terhadap kebutuhan dan 

manfaat pelayanan finansial yang telah diberikan oleh perusahaan jasa seperti Bank. 

Perusahaan perbankan nasional yang memiliki kinerja perusahaan yang bagus, 

memperoleh kepercayaan dan loyalitas di dalam negeri, perlu memperluas jaringan 

distribusinya ke luar negeri, terutama negara ASEAN dan kawasan Asia Pasifik 

berpotensi pasar cukup bagus. Dengan kelebihan dan keramahtamahan yang dimiliki 

oleh sumber daya manusia di Indonesia, diharapkan para pelaku bisnis jasa 

perbankan tetap memiliki rasa optimisme dan komitmen yang tinggi untuk berjuang 

secara sinergis dalam mengembangkan bisnis perbankan dan memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi masyarakat. 

Salah satu strategi yang dapat menunjang keberhasilan bisnis dalam sektor 

perbankan adalah berusaha menawarkan kualitas jasa dengan kualitas pelayanan 

tinggi yang nampak dalam kinerja atau performa dari layanan yang ada (Ahmad, 

2000). Dalam hal ini ukuran pelayanan yang berdasarkan kinerja akan lebih 

merefleksikan kualitas jasa atau pelayanan. SERVPERF atau Service Performance 

dikembangkan oleh Cronin & Taylor (dalam Wahyudin 2005). Skala ini menyatakan 

bahwa ukuran kualitas jasa dan pelayanan adalah kinerja dari jasa dan pelayanan 

yang diterima oleh konsumen itu sendiri dan konsumen hanya akan dapat menilai 

kualitas dari pelayanan yang benar-benar mereka rasakan. Sesuai dengan judul dan 

tujuan penelitian, Penulis menyatakan bahwa ukuran berdasarkan kinerja 

(SERVPERF) akan lebih merefleksikan kualitas jasa dan pelayanan karena dalam 

pengukuran terhadap kualitas jasa dan pelayanan dalam SERVQUAL yang diajukan 
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oleh Parasuraman, Zeithaml, & Berry (dalam Farida Jasfar 2002) telah membentuk 

paradigma yang kurang kuat atau lemah dimana harapan konsumen terhadap kualitas 

jasa mengacu pada harapan konsumen terhadap penyedia jasa secara umum, 

sedangkan persepsi terhadap kinerja jasa mengarah kepada perusahaan jasa yang 

dituju atau spesifik. 

Bank tentunya ingin mengetahui hasil kerja kerasnya dalam usaha 

menciptakan kepuasan nasabah. Sedangkan nasabah juga ingin mengetahui Bank-

bank mana saja yang memiliki kualitas pelayanan terbaik dari tahun ke tahun. Dari 

hasil penelitian “Service Quality dan Customer Satisfaction” pada sektor perbankan 

di Jakarta, pada liputan khusus majalah “InfoBank” tahun 2006, secara umum 

memiliki 3 tujuan : 

Satu : Mengetahui dan menyusun peringkat 10 bank terbaik dalam kualitas 

pelayanan bank-bank di Jakarta. Peringkat ini ditentukan berdasarkan 

lima dimensi (reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan 

tangible) maupun secara keseluruhan selama tahun 2005. 

Dua : Mengetahui dan menyusun peringkat 10 bank terbaik di Jakarta dalam 

kualitas pelayanan cabang selama tahun 2005. 

Tiga     : Mengetahui dan menyusun peringkat berdasarkan tingkat kepuasan 

nasabah pada 10 bank di Jakarta selama tahun 2005. 

 

Menurut hasil penelitian tersebut pada tahun 2005, nilai rata-rata bank di 

Jakarta dalam memberikan pelayanan ternyata menurun tipis dibandingkan tahun 

sebelumnya. Dari 78,09% pada 2004 dan menjadi 78,06% pada 2005. Penyebabnya 
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dikarenakan kondisi stabilitas makro ekonomi Indonesia yang tidak stabil selama 

tahun 2005, ternyata cukup mengganggu konsentrasi perbankan dalam memberikan 

pelayanan kepada para nasabah. 

Data dari hasil survei terbaru dari www.ibsid.wordpress.com (Islamic 

Banking Studies for Indonesia Development) tentang peringkat mutu bank syariah 

dari sumber Majalah “Gontor” Edisi 12 Tahun IV April 2007, berdasarkan ISLAMIC 

BANKING QUALITY AWARD (IBQA) 2006 untuk kategori “Overall Service 

Quality” menyebutkan Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah dengan 

peringkat ke 4 terbaik dengan nilai atau score 86,68%. Berikut datanya. 

 

Tabel 1 

No. Nama Bank Nilai / Score 

1 Bank Permata Syariah 88,17% 

2 Bank Niaga Syariah 87,98% 

3 Bank Bukopin Syariah 87,84% 

4 Bank Syariah Mandiri 86,68% 

5 Bank BNI Syariah 85,63% 

6 Bank DKI Syariah 85,58% 

7 Bank Danamon Syariah 84,57% 
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8 Bank Syariah Mega Indonesia 84,53% 

9 Bank IFI Syariah 84,37% 

10 Bank BII Syariah 83,45% 

11 Bank Muamalat 82,95% 

12 Bank BTN Syariah 80,82% 

13 Bank BRI Syariah 79,65% 

14 Bank Jabar Syariah 77,93% 

Sumber: Data diolah, 2008. 

  Dalam masalah kualitas pelayanan IBQA 2006 bank Syariah Mandiri meraih 

peringkat keempat. Sedangkan Indonesia Bank Loyalty Award (IBLA) 2007 Bank 

Syariah Mandiri menjadi peringkat terbaik. Bank Syariah Mandiri akan melakukan 

beberapa perbaikan guna meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dengan cara 

membuat updating standar layanan dan melakukan program Training Service 

Excellence untuk berbagai tingkat pelayanan. Selain itu, secara berkala akan 

dilakukan proses observasi terhadap standar layanan dan pemberian reward kepada 

yang menerapkan standar layanan dengan baik. 

Customer service ibarat wajah terdepan sebuah bank. Dengan kata lain, orang 

pertama yang berhubungan dengan nasabah. Sehingga baik buruk pelayanannya akan 

mempengaruhi persepsi nasabah terhadap bank tersebut. Customer service juga 

mencerminkan bagaimana sebetulnya layanan bank tersebut kepada nasabahnya. 
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Customer service pada Bank Syariah berbeda dengan customer service pada bank 

konvensional pada umumnya. Customer service pada bank konvensional biasanya 

berpakaian necis, berdandan agak tebal, berpakaian menarik (kadang agak mini) dan 

memberikan senyuman yang (kadang) berlebihan. Hal-hal berikut dilakukan dengan 

tujuan memberikan kesan ramah dan menarik bagi nasabah yang melihatnya. Cara 

customer service melayani nasabah juga mengindikasikan bagaimana sesungguhnya 

sikap bank tersebut dalam memberikan layanan pada nasabahnya. Tidak salah, bila 

dalam survei Marketing Research Indonesia (MRI), peran customer service sebagai 

front liner dianggap sebagai salah satu unsur terpenting dalam service excellence. 

Tidak hanyak itu, customer service juga bisa disebut sebagai sarana pemasaran bagi 

bank. Mereka bisa menjelaskan berbagai macam produk bank, terutama bank syariah 

yang dikenal akan kerumitan istilah dan tujuan penggunaannya dengan terinci, 

sehingga nasabah memperoleh keterangan lengkap tentang produk-produk tersebut. 

Dengan garis bawah bahwa seorang petugas customer service harus memiliki 

product knowledge yang baik. 

Oleh sebab itu, peran customer service pada sektor perbankan harus dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap pihak pelanggan atau nasabah untuk mendapatkan 

pelayanan dan informasi selengkap-lengkapnya mengenai produk Bank Syariah 

Mandiri, serta hak lain yang disepakati atau dijanjikan. 

Berbeda dengan customer service pada bank konvensional. Customer service 

pada bank syariah mungkin dirasa kurang menarik bagi nasabah yang biasa dilayani 

di bank konvensional. Karena customer service pada bank syariah menggunakan 
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jilbab, berpakaian tertutup, mengucapkan salam, memberikan bahasa tubuh yang 

santun, memakai riasan sekedarnya, dan memberikan senyum yang bersahaja. 

Khusus untuk Bank Syariah atau perbankan syariah, menurut Parasuraman, 

bahwa ada 5 (lima) dimensi kemudian ditambah dengan Compliance oleh Othman, 

Abdulqawi, & Owen Lynn (2002) yang biasa dikenal dengan Compliance with 

Islamic Law sebagai syarat produk dan jasa Islami atau syariah, yang biasa dikenal 

dengan singkatan CARTER, yaitu: 

1. Compliance, which means the ability to fulfill with Islamic Law and operate 

under the Principal of Islamic Banking and Economy. Jadi maksud dari 

Compliance itu sendiri adalah kemampuan untuk mengikutsertakan hukum 

Islam dalam pengoperasian seluruh kegiatan dalam perbankan syariah 

berdasarkan prinsip-prinsip dari ekonomi perbankan Islam. 

2. Assurance, is the knowledge and courtesy of employees and their ability to 

convey trust and confidence. It also include verbal and written 

communication between bank staff and customer. Dapat diartikan sebagai 

pengetahuan,  kesopanan perilaku, dan kemampuan pegawai bank untuk 

menyampaikan kepercayaan dan keyakinan atas produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh bank Syariah. Termasuk komunikasi verbal atau tidak 

tertulis dan non-verbal atau tertulis antara pegawai bank dan nasabah. Dalam 

hal ini, termasuk pengucapan salam dan sikap mengatupkan kedua tangan di 

dada tanda perhatian kepada nasabah bank syariah. 
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3. Reliability, ability to perform the promised service, dependability and 

accuracy. Reliabilitas adalah kemampuan pegawai bank Syariah untuk 

menampilkan jasa yang menjanjikan, dapat diandalkan dan tepat. 

4. Tangible, usage of headscarf, which is used by female customer service 

officer. Tangible dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat 

dilihat secara fisik, seperti penggunaan jilbab oleh customer service Bank 

Syariah Mandiri yang berjenis kelamin wanita. 

5. Empathy, caring, individualized attention which the Islamic bank provides 

for its customer. Empati dapat diartikan sebagai kepedulian pegawai bank 

syariah kepada nasabahnya, perhatian kepada setiap individual nasabahnya 

yang disediakan oleh bank Syariah. 

6. Responsiveness, is the willingness to help customer and provide prompt 

service. Yaitu, kemampuan pegawai bank syariah untuk membantu nasabah 

dalam bertransaksi dengan bank syariah dan menyediakan layanan yang 

cepat dan tepat. 

 

Dengan tambahan Compliance pada bank Syariah, menandakan bahwa dalam 

pengoperasian transaksi bank Syariah tidak dapat main-main atau sembarangan 

karena ada kaitan dan landasan yang sangat erat dengan hukum Islam. Baik dari segi 

pelayanan, tata cara, azas manfaat, aturan main, pola perilaku pegawai atau petugas 

bank syariah, tampilan fisik dan sebagainya. Disini penulis tertarik untuk membahas 

tentang performa customer service pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik 

karena dengan tampilan yang bersahaja tanpa harus terbuka, akankah tetap dapat 
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memberikan kepuasan optimal bagi para nasabahnya. Dimana kita mengetahui 

bahwa, di banyak sektor usaha pada umumnya, seorang customer service harus lebih 

menarik dibandingkan petugas atau officer bank lainnya karena peran customer 

service disini sangat besar untuk menarik perhatian dan ketertarikan seseorang akan 

sesuatu. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

dengan membuat penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Service Performance 

Costumer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik Jakarta Terhadap 

Kepuasan Nasabahnya”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang dan judul 

studi, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan atribut Islami  (seperti jilbab dan penggunaan salam) 

pada customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan nasabah? 

2. Apakah nasabah puas dengan service performance (compliance, tangible, 

empathy) customer service pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik? 

3. Adakah yang harus dirubah dari service performance customer service Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik? 
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1.3  Pembatasan Masalah 

 Front liner dari sebuah bank terdiri dari 3 petugas, yaitu satpam (petugas 

kemananan), teller dan customer service. Bertolak dari 3 front liner bank tersebut, 

penulis membatasi pada satu pihak yaitu customer service Bank Syariah Mandiri 

Cabang Mayestik. Dalam hal ini, ruang lingkup penelitian terbatas pada bagaimana 

peran dari service performance (compliance, tangible, dan empathy) yang dilakukan 

oleh customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan atribut Islami 

(seperti jilbab dan pengucapan salam) oleh customer service Bank Syariah 

Mandiri Cabang Mayestik terhadap kepuasan nasabahnya. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan nasabah atas service 

performance (compliance, tangible, empathy) yang diberikan oleh petugas 

customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang harus dirubah dari service 

performance yang sudah diberikan oleh customer service Bank Syariah 

Mandiri Cabang Mayestik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan akan didapat dari terlaksananya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan 

kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut dan komprehensif di bidang yang sama yaitu service performance 

customer service. 

2. Bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik, diharapkan dapat dijadikan 

bahan peningkatan kinerja petugas customer service yang dimilikinya 

disamping harus tetap konsisten dengan rambu-rambu syariah yang ada. 

3. Bagi pembaca:  

a) Sebagai bahan perbandingan antara pengetahuan dan wawasan yang 

diperoleh selama masa perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya. 

b) Sebagai bahan masukan bagi pihak yang bergerak di bidang jasa, 

khususnya jasa perbankan syariah dalam memberikan jasa dan 

pelayanan yang diinginkan dan memuaskan para nasabah. 

c) Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan 

pembaca sehingga dapat memberikan manfaat dalam menghadapi 

perkembangan sektor perekonomian syariah yang diramalkan akan 

berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan dan siap 

menghadapi persaingan yang kompetitif di masa yang akan datang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Pada sistematika penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan mulai dari 

hal-hal yang umum sebagai pengantar, untuk kemudian diuraikan lebih lanjut 

mengenai persoalan yang akan dibahas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Penelitian, 

Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Penelitian. 

BAB II  : Landasan Teori 

Bab ini menguraikan tentang teori yang dijadikan landasan 

penulis melakukan penelitian ini yang meliputi Pemahaman 

Konsep Pemasaran, Jasa, dan Barang, Service Performance, 

CARTER, Konsep Kepuasan Pelanggan (Nasabah), dan 

Tinjauan Islam Tentang Kualitas Pelayanan. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang Tempat dan Waktu Penelitian, 

Metode Penelitian dan Analisis Data, Populasi dan Sampel, 

Instrumen Penelitian, dan variabel. 

 BAB IV : Analisa dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek 

penelitian berupa sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, 

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri, dan Produk dan 
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Jasa yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri, serta 

Penghargaan yang diraih oleh Bank Syariah Mandiri khusus 

untuk customer service. Selain itu juga terdiri dari 

pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan landasan 

teori penelitian, data yang didapat, dan hasil penelitian 

(jawaban) atas pertanyaan dalam perumusan masalah. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 

dapat penulis sampaikan. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

2.1 Pemasaran 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

  Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar bidang Manajemen 

Pemasaran untuk mengistilahkan “Pemasaran”, tergantung kepada sudut pandang 

yang mereka gunakan. Ada beberapa definisi “Pemasaran” yang dirumuskan oleh 

sejumlah ahli di bidang pemasaran. 

Diawali oleh Philip Kotler. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di 

mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan 

melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai satu sama lain (Kotler, 2000 : 4). 

Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk, 

jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka 

mencapai tujuan organisasional (Miller & Layton, dalam Tjiptono 2005). 

Pemasaran sebagai suatu proses perencanaan dan eksekusi, mulai dari tahap 

konsepsi, penetapan harga, promosi hingga distribusi barang-barang, ide-ide, dan 

jasa-jasa, untuk melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-

lembaganya (American Marketing Association dalam Kasali 2003). 
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Pada hakikatnya, pemasaran adalah suatu kegiatan bisnis yang merupakan 

usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, ataupun 

masyarakat luas. Dalam melakukan kegiatan pemasaran perlu ditetapkan sasaran dan 

tujuan yang diharapkan hendaknya perusahaan dapat mengenali dan mengetahui 

produk apa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk 

mendapatkan kepuasan dari produk yang mereka peroleh. 

2.1.2 Konsep Pemasaran 

Membahas tentang konsep Pemasaran, berbeda dengan tiga konsep terdahulu 

yang berorientasi pada lingkungan internal, konsep pemasaran berorientasi pada 

pelanggan (lingkungan eksternal), dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan 

bersedia membeli  produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

serta memberikan kepuasan. Implikasinya, fokus aktivitas pemasaran dalam rangka 

mewujudkan tujuan perusahaan adalah berusaha memuaskan pelanggan melalui 

pemahaman perilaku konsumen secara menyeluruh. 

Definisi Konsep Pemasaran adalah suatu falsafah yang menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan suatu bukti ekonomi dan sosial terhadap adanya 

perusahaan. 

2.1.2.1 Konsep Bauran Pemasaran 

Jerome McCarthy telah merumuskan konsep bauran pemasaran ke dalam 

istilah 4P (Product, Price, Promotion, Place). Dalam perkembangannya, sejumlah 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan 4P terlampau terbatas/sempit untuk bisnis 
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jasa karena beberapa alasan, antara lain: bauran promosi 4P tradisional mengabaikan 

promosi jasa yang dilakukan personel produksi tepat pada saat pengkonsumsian jasa; 

bauran pemasaran  4P tradisional juga melupakan arti penting orang (people), baik 

sebagai produsen, konsumen, maupun co-consumers; bauran pemasaran 4P 

tradisional juga dianggap mengabaikan masalah dalam mendefinisikan konsep 

kualitas pada intangibles services, dan mengidentifikasikan serta mengukur unsur 

bauran pemasaran yang dapat dikelola dalam rangka menciptakan jasa yang 

berkualitas.  

Kelemahan itulah yang mendorong banyak pakar pemasaran untuk 

mendefinisikan ulang bauran pemasaran sedemikian rupa sehingga lebih dapat 

diaplikasikan pada sektor jasa. Hasilnya, 4P tradisional tersebut diperluas dan 

ditambahkan dengan empat unsur lainnya, yaitu People, Physical Evidence, Process 

dan Customer Service (Tjiptono, 2007). Berikut ini adalah 3 unsur tambahan dari 4P 

tradisional berikut pendefinisiannya satu-persatu : 

• People 

Didefinisikan sebagai pelaku jasa (NANTI DILIHAT DI BUKU) 

• Physical Evidence 

Didefinisikan sebagai karakteristik intangible pada jasa yang menyebabkan 

pelanggan potensial tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. 

Seperti ketersediaan Mushalla pada Kantor Bank Syariah yang disediakan 

untuk nasabah. 
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• Process 

Didefinisikan sebagai proses produksi, proses operasi atau proses pemindah 

manfaatan jasa merupakan faktor penting bagi konsumen. Dalam bisnis jasa, 

manajemen pemasaran dan manajemen operasi terkait erat dan sulit 

dibedakan dengan tegas. 

• Customer Service 

Didefinisikan sebagai pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, 

tanggung jawab atas unsur bauran pemasaran ini tidak bisa diserahkan hanya 

kepada departemen layanan pelanggan, tetapi diawali dengan front officer 

seperti customer service. 

 

2.2 Pemahaman Konsep Jasa 

2.2.1 Definisi Jasa 

Sama halnya dengan definisi Pemasaran, Jasa dapat didefinisikan dalam 

banyak arti konsep dan pemahaman. Tetapi tetap dalam satu bottom line yaitu di 

dalam jasa, selalu ada aspek interaksi antara konsumen dan produsen. Jasa 

merupakan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud dan tidak ada unsur 

kepemilikan di dalamnya. Berikut adalah beberapa definisi jasa oleh para ahli. 

Jasa sebagai suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur 

ketidakberwujudan (intangibility) yang berhubungan dengannya, yang melibatkan 
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beberapa interaksi dengan konsumen atau dengan properti kepemilikannya, dan tidak 

menghasilkan transfer kepemilikan (Payne, 2000). 

Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja dimana salah satu pihak dapat 

menawarkan kepada yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak ada 

kepemilikan apapun. Produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan produk 

fisik (Kotler, 2000). 

Jasa adalah mencakup semua kegiatan ekonomi yang outputnya bukan 

produk fisik atau konstruksi, yang secara umum dikonsumsi sepanjang waktu itu 

diproduksi, dan memberikan nilai tambah dalam bentuk (seperti kenyamanan, 

hiburan, ketepatan waktu, kenyamanan atau kesehatan) yang pada dasarnya tidak 

berwujud dari pembelian pertama (Zeithaml & Bitner, 2000). 

Jasa adalah 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 (seperti kenyamanan, 

hiburan kesenangan, kesehatan, atau pemecahan masalah yang dihadapi konsumen) 

(Lupiyoadi, 2001). 

Jasa adalah kegiatan/aktivitas tidak berwujud yang merupakan objek utama 

transaksi yang dirancang untuk memberikan kemauan dan kepuasan kepada 

pelanggan. Dengan definisi ini, kita mengecualikan layanan tambahan yang 

mendukung penjualan barang atau jasa lainnya (Stanton, 2002). 
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Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangibles (tidak berwujud 

secara fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. (Kotler, 2003). Walaupun 

demikian, produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak. 

Jasa adalah aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual 

(Tjiptono, 2007). 

2.2.2 Karakteristik Jasa 

Menurut Tjiptono (2000), Jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

barang. Berdasarkan karakteristik jasa yang ditinjau dari berbagai sudut pandang 

antara pihak penyedia jasa dengan tingkat kepentingan pelanggan, maka karakteristik 

jasa kartu kredit diarahkan sebagai aset yang bersifat tidak berwujud (Lovelock, 

2002). Sedangkan menurut Kotler (2003), Jasa memiliki beberapa karakteristik yang 

sangat mempengaruhi desain program pemasaran. Perkembangan jasa berkembang 

sangat  pesat akhir-akhir ini karena banyak faktor. Seperti, perubahan teknologi, 

peningkatan kontribusi sektor jasa pada penciptaan peluang bisnis, dan peningkatan 

kompleksitas kehidupan. Jasa bisa berkaitan dengan produk fisik maupun tidak. Ada 

empat karakteristik jasa utama dan satu karakteristik tambahan, dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a) Intangibility (tidak berwujud) 

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, atau 

benda; maka jasa adalah suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, 
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kinerja (performance), atau usaha. Oleh karena itu, jasa tidak dapat dilihat, 

dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Selain 

itu, jasa biasanya mengandung unsur experience quality dan credence quality 

yang tinggi. Experience quality adalah karakteristik-karakteristik yang hanya 

dapat dinilai pelanggan setelah pembelian atau pengkonsumsian, misalnya 

kualitas, efisiensi, dan kesopanan. Dalam pelayanan pada perbankan syariah 

bisa dikenali dengan kenyamanan yang diberikan oleh petugas customer 

service yang melayani nasabah dengan santun, sopan, dan efisien. Sedangkan 

credence quality merupakan aspek yang sulit dievaluasi, bahkan setelah 

pembelian dilakukan. Para nasabah atau konsumen akan menarik kesimpulan 

mengenai mutu dan kualitas suatu produk atau jasa berdasar dari apa yang 

mereka lihat. Maka, tanggung jawab dan tugas dari penyedia jasa adalah 

mengolah sesuatu yang tidak dapat dilihat menjadi “terwujud” dan dapat 

dirasakan.  

b) Inseperability (tidak dapat dipisahkan) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa yang 

menghasilkannya. Produksi dan pemasaran tidak bisa dipisahkan. Jasa 

dikonsumsi dan diproduksi pada waktu yang bersamaan. Penyedia jasa dan 

penerima jasa harus bertemu. Tantangan bagi penyedia jasa adalah mencari 

berbagai cara untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut 

guna mencapai tingkat produktivitas yang paling tinggi.  

c) Variability/heterogeneity/inconsistency (bervariasi) 
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Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan non-standardized output, 

artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, 

kapan, dan di mana jasa tersebut diciptakan. Berbeda dengan mesin, manusia 

biasanya tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak konsisten dalam hal sikap 

dan perilakunya. Menurut Bovee, Houston, & Thill (dalam Tjiptono 2002 : 

17) , terdapat tiga yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa; yaitu : (1) 

kerja sama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian jasa; (2) moral 

atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan; dan (3) beban kerja 

perusahaan. 

d) Perishability (tidak dapat disimpan) 

Jasa merupakan hal atau komoditas yang tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Sifat jasa yang mudah lenyap tersebut tidak akan menjadi masalah 

apabila tetap ada penawaran dari nasabah atau konsumen. Contohnya jika 

kita mendapatkan pelayanan yang santun dan salam dari petugas customer 

service sebuah bank, pengucapan salam yang disampaikan oleh petugas 

customer service tersebut tidak bisa kita simpan atau bahkan kita bawa 

pulang.  

e) Lack of ownership (tidak dapat dimiliki secara mutlak/penuh) 

Sifat ini adalah perbedaan mendasar antara barang dengan jasa. Pada 

pembelian atau pengkonsumsian barang, pembeli memiliki hak penuh atas 

penggunaan dan pemanfaatan produk yang dibelinya. Mereka bisa 
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mengkonsumsinya, membaginya, bahkan menyimpannya. Di sisi lain, pada 

pembelian atau pengkonsumsian jasa, pelanggan mungkin hanya memiliki 

akses personal atas suatu barang untuk jangka waktu tertentu. 

Menurut Bateson (dalam Hurriyati 2005 : 31), mengemukakan karakteristik 

jasa sebagai berikut: 

a) Jasa tidak dapat disimpan dan pada umumnya dikonsumsi pada saat 

dihasilkan. 

b) Jasa bergantung pada waktu, secara umum, pelanggan seringkali cenderung 

memanfaatkan jasa secara lebih sering pada waktu tertentu. 

c) Jasa bergantung pada tempat. 

d) Konsumen selalu terlibat dalam proses produksi jasa, karena konsumen 

merupakan bagian integral dari proses tersebut. 

e) Perubahan pada konsep kemanfaatan berarti perubahan proses produksi yang 

terlihat maupun yang tidak. 

f) Setiap orang dan apapun yang berhubungan dengan konsumen turut juga 

mempunyai andil dalam memberikan peranan. 

g) Karyawan penghubung (contact employee) merupakan bagian dari proses 

produksi jasa. 

h) Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena 

produksi jasa terjadi secara real time, dan konsumen terlibat pada proses 
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produksinya. Jika terjadi kesalahan pada saat produksi maka sudah terlambat 

bagi bagian pengendalian kualitas untuk memperbaikinya. 

2.2.3 Klasifikasi Jasa 

Gronroos (dalam Tjiptono 2000) mengklasifikasikan jasa dapat 

diklasifikasikan berdasarkan: 

1) Jenis jasa (type of service) 

2) Jasa profesional (professional service) 

3) Jasa lainnya (other service) 

4) Jenis pelanggan (type of customer) 

5) Individu (individuals) 

6) Organisasi (organizations) 

Menurut Griffin (dalam Tjiptono 2000) mengemukakan bahwa ada dua cara 

pengklasifikasian jasa. Pertama, didasarkan atas tingkat kontak konsumen dengan 

pemberi jasa sebagai bagian dari sistem saat jasa tersebut dihasilkan. Kedua, jasa 

juga bisa diklasifikasikan berdasarkan kesamaannya dengan operasi barang. 

Menurut Lovelock (dalam Tjiptono 2000), jasa dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut. 

1) Berdasarkan sifat tindakan jasa 
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Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, 

dimana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat tindakan jasa (tangible actions 

dan intangible actions), sedangkan sumbu horizontalnya merupakan 

penerima jasa (manusia dan benda). 

2) Berdasarkan hubungan dengan pelanggan 

Jasa dikelompokkan ke dalam dua matriks yang terdiri dari dua sumbu di 

mana sumbu vertikalnya menunjukkan tipe hubungan antara perusahaan jasa 

dengan pelanggannya (status keanggotaan dan hubungan sementara). 

Sedangkan, sumbu horizontalnya sifat penyampaian jasa (penyampaian 

secara berkesinambungan dan penyampaian diskrit). 

3) Berdasarkan tingkat customization dan kemampuan mempertahankan standar 

konstan dalam penyampaian jasa.  

Jasa diklasifikasikan berdasarkan dua sumbu utama, yaitu tingkat 

customization karakteristik jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

individual (tinggi dan rendah) dan tingkat kemampuan penyedia jasa dalam 

mempertahankan standar yang konstan (tinggi dan rendah). 

4) Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa 

Jasa diklasifikasikan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di 

mana sumbu vertikalnya menunjukkan sejauh mana penawaran jasa 

menghadapi masalah sehubungan dengan terjadinya permintaan puncak 

(permintaan puncak dapat dipenuhi tanpa penundaan berarti dan permintaan 
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puncak biasanya melampaui penawaran). Sedangkan sumbu horizontalnya 

adalah tingkat fluktuasi permintaan sepanjang waktu (tinggi dan rendah). 

5) Berdasarkan metode penyampaian jasa 

Jasa dikelompokkan ke dalam sebuah matriks yang terdiri atas dua sumbu, di 

mana sumbu vertikalnya menunjukkan sifat interaksi antara pelanggan dan 

perusahaan jasa (pelanggan mendatangi perusahaan jasa; perusahaan jasa 

mendatangi pelanggan; serta pelanggan dan perusahaan jasa melakukan 

transaksi melalui surat atau media elektronik). Sedangkan, sumbu 

horizontalnya adalah ketersediaannya outlet jasa (single site dan multiple 

site). 

Menurut Adrian Payne (2001), klasifikasi jasa dapat dikelompokkan 

berdasarkan pembagian sebagai berikut: 

1) Type of service (macam jasa) 

2) Type of seller (macam penjual) 

3) Type of purchaser (macam pembeli) 

4) Demand characteristics (karakteristik permintaan) 

5) Degree of intangibility (tingkat ketidaknyataan) 

6) Buying motives (alasan pembelian) 
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7) Equipment based versus people based (berdasar peralatan dibandingkan 

dengan berdasar manusia) 

8) Amount of customer contact (banyaknya interaksi dengan pelanggan) 

9) Service delivery requirements (syarat penghantaran/penyerahan jasa) 

10) Degree of customization (tingkat fleksibilitas produk) 

11) Degree of labour intensity (tingkat intensitas pekerja) 

 

2.3 Kualitas Jasa 

2.3.1 Definisi Kualitas 

Upaya mendefinisikan kualitas dalam organisasi jasa tertentu bukanlah 

sesuatu yang mudah dilakukan. Meski demikian, dari berbagai literatur dapat 

dijumpai beberapa definisi kualitas yang banyak dikutip dan diadaptasi. Berikut 

beberapa definisi dari para ahli. 

1) Philip B. Crosby melakukan pendekatan tentang definisi kualitas dengan 

menekankan kepada transformasi budaya kualitas. Dimana ia mengemukakan 

bahwa penting untuk melibatkan setiap orang dalam proses sebuah 

organisasi, yaitu dengan jalan menekankan kesesuaian individual terhadap 

persyaratan / tuntutan (proses top-down). 
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2) W. Edwards Deming memiliki strategi yang didasarkan pada alat-alat 

statistik. Strategi ini cenderung bersifat bottom-up. Penekanan utama strategi 

ini adalah perbaikan dan pengukuran kualitas secara terus-menerus, atau 

dapat diartikan bahwa kualitas adalah sesuatu yang dapat disempurnakan 

terus-menerus. 

3) Heizer & Render (2001) mendefinisikan kualitas sebagai kemampuan dari 

suatu produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah. 

2.3.2 Kualitas Pelayanan Pada Perbankan Syariah 

Penelitian Othman & Owen (2001) mengatakan terdapat enam dimensi 

kualitas pelayanan yang biasa dikenal dengan Compliance with Islamic Law sebagai 

syarat produk dan jasa Islami/Syariah yang biasa dikenal dengan singkatan 

CARTER, yaitu: 

1. Compliance, which means the ability to fulfill with Islamic Lawand operate 

under the principles of Islamic Banking and Economy. Jadi maksud dari 

Compliance itu sendiri adalah kemampuan untuk mengikutsertakan hukum 

Islam dalam pengoperasian seluruh kegiatan dalam perbankan syariah 

berdasarkan prinsip ekonomi perbankan Islam. 

2. Assurance, is the knowledge and courtesy of employees and their ability to 

convey trust and confidence. It also include verbal and written 

communication between bank staff and customer. Dapat diartikan sebagai 

pengetahuan,  kesopanan perilaku, dan kemampuan pegawai bank untuk 
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menyampaikan kepercayaan dan keyakinan atas produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh bank Syariah. Termasuk komunikasi verbal atau tidak 

tertulis dan non-verbal atau tertulis antara pegawai bank dan nasabah. Dalam 

hal ini, termasuk pengucapan salam dan sikap mengatupkan kedua tangan di 

dada tanda perhatian kepada nasabah bank syariah. 

3. Reliability, ability to perform the promised service, dependability and 

accuracy. Reliabilitas adalah kemampuan pegawai bank Syariah untuk 

menampilkan jasa yang menjanjikan, dapat diandalkan dan tepat. 

4. Tangible, usage of headscarf, which is used by female customer service 

officer. Tangible dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat 

dilihat secara fisik, seperti penggunaan jilbab oleh petugas customer service 

Bank Syariah Mandiri yang berjenis kelamin wanita. 

5. Empathy, caring, individualized attention which the Islamic bank provides 

for its customer. Empati dapat diartikan sebagai kepedulian pegawai bank 

syariah kepada nasabahnya, perhatian kepada setiap individual nasabahnya 

yang disediakan oleh bank Syariah. 

6. Responsiveness, is the willingness to help customer and provide prompt 

service. Yaitu, kemampuan pegawai bank syariah untuk membantu nasabah 

dalam bertransaksi dengan bank syariah dan menyediakan layanan yang 

cepat dan tepat. 
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2.3.3 Syariah Memandang Kualitas Pelayanan 

 Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keutamaan dan kemuliaan dalam 

segala aktivitas seorang muslim di berbagai sektor kehidupan. Hal itu sudah menjadi 

tuntutan yang mendasar dalam perbuatan amal saleh untuk mendapatkan hasil yang 

berkualitas. 

 Amal saleh dalam pandangan Islam dapat juga diartikan dengan pengertian 

kualitas jasa atau pelayanan. Namun pengertian amal saleh mencakup makna yang 

sangat luas lebih dari kualitas jasa atau pelayanan. Karena pengertian amal saleh erat 

kaitannya dengan kewajiban makhluk terhadap penciptanya yaitu Allah SWT. 

Kaelany (2000) menjelaskan amal saleh, amal artinya perbuatan, dan saleh artinya 

baik. Amal saleh artinya perbuatan baik, karya yang berguna, aktivitas yang 

berkualitas, atau amal yang bermanfaat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, amal 

saleh diartikan sebagai: perbuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah 

atau menunaikan kewajiban agama seperti perbuatan baik sesama manusia. Firman 

Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Mulk ayat ke 2 (artinya) : “Dialah Allah yang 

menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk menguji kamu, siapakah diantaramu 

yang paling baik amalnya. Dan Allah maha perkasa lagi maha pengampun”.  
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2.4 Pelanggan/Nasabah 

2.4.1 Definisi Pelanggan 

Cambridge International Dictionaries mendefinisikan pelanggan sebagai 

seseorang yang membeli suatu barang atau jasa. 

Webster’s 1928 Dictionary mendefinisikan pelanggan sebagai seseorang 

yang beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk memenuhi apa yang 

diinginkan. 

Tjiptono mendefinisikan pelanggan sebagai orang yang membeli produk atau 

jasa perusahaan. 

Jadi dengan kata lain, pelanggan adalah seseorang yang secara kontinyu dan 

berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya 

dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk 

atau jasa tersebut. 

 

 

2.4.2 Kepuasan Pelanggan 

 Konsep kepuasan pelanggan masih bersifat abstrak. Pencapaian kepuasan ini 

dapat merupakan suatu proses yang rumit. Suatu kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan adalah suatu respon pelanggan terhadap evaluasi yang dirasakan 

pelanggan antara harapan sebelumnya dengan kinerja aktual produk atau jasa yang 

dirasakan setelah pemakaiannya. 

Kata “kepuasan atau satisfaction” berasal dari bahasa Latin “satis” (artinya 

cukup baik, memadai) dan “facio” (melakukan atau membuat) Secara sederhana 
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kepuasan dapat diartikan sebagai “upaya pemenuhan sesuatu” atau “membuat 

sesuatu memadai”. Namun ditinjau dari berbagai perspektif konsumen, istilah 

“kepuasan konsumen” menjadi sesuatu yang kompleks. Ini bisa dilihat dari beragam 

definisi yang dikemukakan oleh para ahli. 

Aritonang (2005) menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah penilaian 

pelanggan terhadap apa yang diharapkannya dengan membeli dibandingkan 

persepsinya terhadap kinerja yang diterima. Jika harapan lebih besar dibandingkan 

dengan kinerja, maka yang diperoleh adalah ketidakpuasan. Jika kinerja lebih besar 

dibandingkan dengan harapan, maka yang diperoleh adalah kepuasan. 

Zeithaml dan Bitner (2002) mendefinisikan kepuasan pelanggan akan 

dipengaruhi oleh fitur produk atau jasa yang spesifik dan persepsi atas kualitas. 

Kotler (2003) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan yaitu tingkatan dimana 

anggapan kinerja (perceived performance) produk akan sesuai dengan harapan 

seorang pelanggan. Kotler juga menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

perasaan seseorang yang senang atau kecewa dari kinerja produk yang dirasakan 

dikaitkan dengan pengharapannya. 

 

 

2.4.3 Model Konseptual Kepuasan Pelanggan 

Tjiptono (2007) berpendapat bahwa sejumlah teori dan model konseptual 

telah dikemukakan dan digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan/ketidakpuasan pelanggan, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Expectancy Disconfirmation Model 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



32 
 

Teori yang berkembang di tahun 1970-an ini mendefinisikan kepuasan 

pelanggan sebagai “evaluasi” yang memberikan hasil di mana pengalaman 

yang dirasakan setidaknya sama baiknya (sesuai) dengan yang diharapkan. 

Jika kualitas lebih rendah daripada harapan, yang terjadi adalah 

ketidakpuasan emosional (negative disconfirmation). Bila kinerja lebih besar 

daripada harapan, maka kepuasan emosional yang terjadi (positive 

disconfirmation). Sedangkan bila kinerja sama dengan harapan, maka yang 

terjadi adalah konfirmasi harapan (simple disconfirmation atau non-

satisfaction). Beberapa pakar mengidentifikasi tiga macam pendekatan dalam 

mengonseptualisasikan harapan pra-pembelian atas kinerja produk (Tse & 

Wilton dalam Tjiptono, 2002): 

a) Equitable performance (normative performance; effort versus outcome; 

should expectation; deserved expectation), yaitu penilaian normatif yang 

mencerminkan kinerja yang seharusnya diterima seseorang atas biaya dan 

usaha yang telah dicurahkan untuk membeli dan mengonsumsi barang atau 

jasa tertentu. 

b) Ideal performance (optimum versus actual performance; ideal expectation; 

desired expectation), yaitu tingkat kinerja optimum atau ideal yang 

diharapkan oleh seorang konsumen. 

c) Expected performance (realistic versus actual performance; will expectation; 

predictive expectation), yaitu tingkat kinerja yang diperkirakan/diantisipasi 

atau yang paling diharapkan/disukai konsumen (what the performance 

probably will be). 
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Sementara itu, kinerja (performance) memiliki dua dimensi, yaitu : (1) 

instrumental performance, berkaitan dengan fungsi fisik suatu produk, dan 

(2) expressive/symbolic performance, berkaitan dengan kinerja estetis atau 

peningkatan citra diri. 

2) Equity Theory 

Teori ini berusaha mengoperasionalisasikan prinsip utama “pertukaran”. 

Konsumen akan merasa puas terhadap produk atau jasa yang dikonsumsi jika 

hasil yang diperolehnya sama dengan pengeluaran yang dikeluarkan.  Dengan 

kata lain, bahwa setiap orang menganalisis pertukaran antara dirinya dengan 

pihak lain guna menentukan sejauh mana pertukaran tersebut adil. 

3) Attribution Theory 

Teori ini mengidentifikasikan proses yang dilakukan seseorang dalam 

menentukan penyebab aksi/tindakan dirinya, orang lain, dan objek tertentu. 

Atribusi yang dilakukan seseorang bisa sangat mempengaruhi kepuasan 

purnabelinya terhadap produk atau jasa tertentu, karena atribusi memoderasi 

perasaan puas dan tidak puas. Teori atribusi menyatakan bahwa ada tiga tipe 

atribusi pelanggan terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diharapkan 

(yakni service encounter yang tidak memuaskan). Ketiga dimensi tersebut 

terdiri atas beberapa hal sebagai berikut (Lovelock, Patterson & Walker, 

2004). 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



34 
 

a) Causal attribution 

Dalam tipe ini bila terjadi kesalahan atau sesuatu yang mengecewakan, 

pelanggan akan segera menilai siapa yang salah atau patut disalahkan. Jika 

pelanggan menyimpulkan bahwa perusahaanlah yang salah, maka mereka 

akan sangat mungkin merasa tidak puas. Sebaliknya, apabila pelanggan 

membebankan sebagian kesalahan pada diri mereka sendiri, maka 

ketidakpuasan mereka cenderung akan berkurang. 

b) Control attribution 

Dalam tipe ini, pelanggan menilai apakah insiden ketidakpuasan berada 

dalam kendali pemasar atau tidak. 

c) Stability attribution 

Dalam tipe ini, bila terjadi service encounter yang tidak memuaskan, 

pelanggan akan menilai apakah kejadian ini mungkin terulang lagi atau tidak. 

Jika pelanggan menilai bahwa insiden tersebut cenderung bisa terulang lagi, 

maka ketidakpuasannya bisa bertambah besar. Selain itu, pelanggan yang 

sudah pernah menggunakan jasa perusahaan sebelumnya (experienced 

customers) dan mendapati bahwa insiden ketidakpuasan serupa sudah pernah 

terjadi sebelumnya, maka pelanggan akan cenderung akan sangat tidak puas 

dengan layanan yang diterima. Sebaliknya, bila pelanggan yang bersangkutan 

menilai bahwa insiden ketidakpuasan itu belum pernah terjadi dalam 

pengalaman sebelumnya dengan perusahaan bersangkutan atau perusahaan 

yang sama, maka pelanggan tersebut yakin bahwa kejadian tersebut hanyalah 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



35 
 

kasus khusus atau bersifat insidental, maka ketidakpuasannya cenderung 

akan relatif kecil. 

4) Experientially-Based Affective Feelings 

Teori ini berpendapat bahwa pendekatan eksperiensial berpandangan tentang 

tingkat kepuasan pelanggan dipengaruhi perasaan positif dan negatif yang 

diasosiasikan pelanggan dengan barang atau jasa tertentu setelah 

pembeliannya. Dengan kata lain, selain pemahaman kognitif mengenai 

diskonfirmasi harapan, perasaan yang timbul dalam proses purnabeli juga 

mempengaruhi perasaan puas atau tidak puas terhadap produk yang dibeli. 

5) Assimilation-Contrast Theory 

Teori ini berpendapat bahwa konsumen mungkin menerima penyimpangan 

(deviasi) dari ekspektasinya dalam batas tertentu. Apabila produk atau jasa 

yang dibeli dan dikonsumsinya tidak terlalu berbeda dengan apa yang 

diharapkan pelanggan, maka kinerja produk/jasa tersebut akan diterima dan 

produk/jasa yang bersangkutan akan dievaluasi secara positif atau dinilai 

memuaskan. Akan tetapi, jika kinerja produk/jasa melampaui zona 

penerimaan konsumen, maka perbedaan yang ada akan dikontraskan 

sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih besar dari sesungguhnya. 

6) Opponent Process Theory 

Teori ini berusaha menjelaskan mengapa pengalaman konsumen yang pada 

mulanya sangat memuaskan cenderung dievaluasi kurang memuaskan pada 

kejadian atau kesempatan berikutnya. Dasar pemikirannya adalah pandangan 

bahwa organisme akan beradaptasi dengan stimuli di lingkungannya, 
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sehingga stimulasi berkurang intensitasnya sepanjang waktu (Tjiptono, 

2007). 

7) Model Anteseden dan Konsekuensi Pelanggan 

Teori ini mendasarkan metaanalisi terhadap 50 studi empiris yang terdiri dari 

44 artikel publikasi dan 6 disertasi, Szymanski & Henard (2001) 

mengemukakan bahwa model anteseden dan konsekuensi kepuasan 

pelanggan. Berdasarkan model tersebut, anteseden kepuasan pelanggan 

meliputi: 

1) Ekspektasi pelanggan (sebagai antisipasi kepuasan) 

2) Diskonfirmasi ekspektasi (ekspektasi berperan sebagai standar pembanding 

untuk kinerja) 

3) Kinerja (performance) 

4) Afeksi (affect) 

5) Equity (penilaian konsumen terhadap keadilan distributif, prosedural, dan 

interaksional). 

Sedangkan pada konsekuensi kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi 

tiga kategori, yakni: 

1) Perilaku komplain 

2) Perilaku gethok tular negatif (negative word-of-mouth) 

3) Minat pembelian ulang (repurchase intention) 
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2.4.4 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

Tidak ada satu pun ukuran tunggal “terbaik” mengenai kepuasan pelanggan 

yang disepakati secara universal. Meskipun demikian, di tengah beragamnya cara 

mengukur kepuasan pelanggan, terdapat konsep inti mengenai objek pengukuran 

sebagai berikut (Tjiptono, 2007). 

1) Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall Customer Satisfaction) 

Cara yang paling sederhana untuk mengukur kepuasan pelanggan adalah 

langsung menanyakannya kepada pelanggan seberapa puas mereka dengan 

produk atau jasa spesifik tertentu. Biasanya, ada dua bagian dalam proses 

pengukurannya. Pertama, mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

produk dan/atau jasa perusahaan bersangkutan. Kedua, menilai dan 

membandingkannya dengan tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan 

terhadap produk dan/atau jasa para pesaing. 

2) Dimensi Kepuasan Pelanggan 

Berbagai penelitian memilah kepuasan pelanggan ke dalam komponen-

komponennya. Umumnya, proses semacam ini terdiri atas empat langkah. 

Pertama, mengidentifikasikan dimensi-dimensi kunci kepuasan pelanggan. 

Kedua, meminta pelanggan menilai produk dan/atau jasa perusahaan 

berdasarkan item-item spesifik. Ketiga, meminta pelanggan menilai produk 

dan/atau jasa pesaing berdasarkan item-item spesifik yang sama. Dan 

keempat, meminta pelanggan untuk menentukan dimensi-dimensi yang 

menurut mereka paling penting dalam menilai kepuasan pelanggan secara 

keseluruhan. 
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3) Konfirmasi Harapan (Confirmation of Expectations) 

Dalam konsep ini, kepuasan tidak diukur langsung, namun disimpulkan 

berdasarkan kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan 

kinerja aktual produk perusahaan pada sejumlah atribut atau dimensi penting. 

4) Minat Pembelian Ulang (Repurchase Intent) 

Kepuasan pelanggan diukur secara behavioral dengan jalan menanyakan 

apakah pelanggan akan berbelanja atau menggunakan jasa perusahaan lagi. 

5) Kesediaan Untuk Merekomendasi (Willingness to Recommend) 

Dalam kasus pengkonsumsian / pembelian produk yang pembelian ulangnya 

relatif lama atau bahkan hanya terjadi satu kali pembelian (seperti pembelian 

mobil atau asuransi jiwa), kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan 

produk kepada teman atau keluarganya menjadi ukuran yang penting untuk 

dianalisis dan ditindaklanjuti. 

6) Ketidakpuasan Pelanggan (Customer Dissatisfaction) 

Beberapa aspek yang sering ditelaah guna mengetahui ketidakpuasan 

pelanggan, meliputi : (a) komplain; (b) retur atau pengembalian produk; (c) 

biaya garansi; (d) product recall (penarikan kembali produk dari pasar); (e) 

gethok tular negatif; (f) defections (konsumen yang beralih ke pesaing). 

Paling tidak ada empat metode yang banyak dipergunakan dalam mengukur 

kepuasan pelanggan Kotler (dalam Tjiptono 2007): 

1) Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap organisasi jasa yang berorientasi kepada pelanggan wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pelanggan untuk menyampaikan 
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saran, kritik, pendapat, dan keluhan. Media yang digunakan bisa berupa 

kotak saran yang diletakkan di tempat strategis yang mudah dijangkau oleh 

konsumen jika ingin berpartisipasi, kartu komentar yang bisa diisi langsung 

oleh konsumen setelah pemanfaatan atau pembelian produk dan/atau jasa, 

saluran telepon khusus bebas pulsa, situs, dan lain-lain. Informasi yang 

diperoleh melalui media ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan 

yang berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan 

bereaksi cepat dan tanggap untuk mengatasi dan memperbaiki masalah-

masalah yang ada. Akan tetapi, karena metode ini pasif, maka sulit untuk 

mendapatkan gambaran lengkap mengenai kepuasan atau ketidakpuasan 

pelanggan. Tidak semua pelanggan yang puas dan yang tidak puas 

menyampaikan keluhannya. 

2) Ghost Shopping 

Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan cara mempekerjakan beberapa orang ghost 

shoppers untuk berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan 

pesaing. Mereka diminta untuk melaporkan berbagai temuan penting 

berdasarkan pengalamannya mengenai kekuatan dan kelemahan jasa 

perusahaan dibandingkan para pesaing. Selain itu, ghost shoppers juga dapat 

mengobservasi cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan spesifik 

pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani setiap masalah 

dan keluhan pelanggan. Ada baiknya para manajer perusahaan terjun 
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langsung sebagai ghost shoppers untuk mengetahui secara langsung 

bagaimana karyawannya berinteraksi dan memperlakukan para pelanggan. 

3) Lost Customer Analysis 

Perusahaan sebaiknya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi dan agar dapat mengambil kebijakan / perbaikan untuk 

penyempurnaan selanjutnya. Akan tetapi kesulitan metode ini adalah pada 

saat mengidentifikasikan dan mengontak mantan pelanggan yang bersedia 

memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan yang telah 

ditinggalkannya. 

4) Survei Kepuasan Pelanggan 

Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

menggunakan metode survei, baik via pos, e-mail, maupun wawancara secara 

langsung (McNeal & Lamb, dalam Peterson & Wilson, 1992). Melalui 

survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik langsung 

dari pelanggan dan juga memberikan sinyal positif bahwa perusahaan 

menaruh perhatian terhadap mereka. 

Menurut Kennedy & Young (dalam Suprananto, 2001), terdapat lima dimensi 

pengukuran kepuasan konsumen di bidang jasa, yaitu : 

1) Keberadaan pendukung (availability of support) 

Tingkatan dimana pelanggan (atau penerima jasa) dapat melakukan kontak 

dengan pemberi jasa. 

2) Ketanggapan pendukung (responsiveness of support) 
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Tingkatan dimana pemberi jasa bereaksi cepat terhadap permintaan 

pelanggan  (atau penerima jasa). 

3) Ketepatan waktu pendukung (time lines of support) 

Tingkatan dimana pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka waktu yang sesuai 

dengan perjanjian. 

4) Penyelesaian pendukung (completeness of support) 

Tingkatan dimana seluruh pekerjaan dapat diselesaikan 

5) Kesenangan pendukung (pleasantness of support) 

Tingkatan dimana pemberi jasa menggunakan perilaku dan gaya profesional 

yang tepat selama bekerja dengan pelanggan (atau penerima jasa). 

2.5 Bank 

2.5.1 Definisi Bank 

Kata bank berasal dari bahasa Italia (banca) yang berarti uang. Pada awalnya 

banca ini adalah sebuah tempat untuk menukar barang-barang yang mempunyai nilai 

yang cukup tinggi. Dengan adanya kepercayaan yang semakin tinggi terhadap 

banca-banca ini, maka orang bukan hanya menukarkan uang, tetapi menyimpan 

uang tersebut pada banca-banca itu. Sebab pada saat itu mereka menganggap banca 

adalah tempat yang paling aman dan dapat dipercaya untuk menyimpan uang, dan 

apabila uang tersebut sewaktu-waktu akan dapat diambil dan dipergunakan untuk 

berbagai macam keperluan.   

Secara umum, Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang 

memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk 

kemudian disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. 
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Definisi Bank menurut UU No. 14/1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok 

Perbankan adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 

jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang”. 

Selanjutnya pengertian Bank menurut UU No. 7/1992 tentang perbankan 

yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak”. 

Sedangkan menurut UU No. 10/1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa 

yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak”. 

Menurut Prof. G.M Verryn Stuart, pengertian Bank adalah “salah satu badan 

yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat 

pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun 

dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral”. 

Sedangkan menurut H. Malayu S.P Hasibuan, mendefinisikan Bank sebagai 

“lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha dengan kekayaan terutama 

dalam bentuk aset keuangan (financial asset) serta bermotivasi profit dan juga sosial, 

jadi bukan mencari keuntungan saja”. 

2.5.2 Jenis-Jenis Bank 

Menurut UU No. 10 tahun 1998, jenis Bank dapat dibedakan menjadi dua, 

yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. 
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Definisi Bank Umum adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran”. 

Definisi Bank Perkreditan Rakyat menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang 

perbankan adalah “bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito 

berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”. 

2.5.2.1 Bank Syariah 

Sebagaimana telah disebutkan di atas dan ditilik dari UU No. 10 tahun 1998 

tentang definisi bank umum, disebutkan pula bahwa bank syariah adalah bagian dari 

bank umum. Letak perbedaannya dengan bank umum konvensional hanya pada 

sistem operasionalnya dan dasar kegiatan perekonomiannya berdasarkan prinsip 

syariah. 

Secara umum, bank syariah dapat didefinisikan sebagai “bank yang 

beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam”. Dengan kata lain, mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamallah secara Islam. 

Berikut adalah pengertian bank syariah dari para ahli : 

1) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang 

yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2004). 

2) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang 

yang beroperasi dengan prinsip syariah (Sudarsono, 2004). 
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3) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak 

mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 

dan jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi dengan prinsip syariah (Muhammad 2002 dan Donna 2006). 

2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Langkah ini ditempuh agar penelitian ini terfokus dan tidak mengulang 

kesalahan daripada penelitian yang sudah ada. 

Penulis menemukan pada penelitian atas nama Diah Dharmayanti yang 

berjudul “Analisis Dampak Service Performance Dan Kepuasan Sebagai Moderating 

Variable Terhadap Loyalitas Nasabah”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa 

service performance memiliki pengaruh langsung yang kuat terhadap loyalitas 

nasabah dan service performance yang baik tidak selalu menghasilkan kepuasan 

nasabah tetapi hadirnya kepuasan nasabah sebagai variabel moderator, bukan sebagai 

variabel intervening, adalah tepat karena telah terbukti bahwa kepuasan nasabah 

mampu memoderate pengaruh service performance terhadap loyalitas nasabah. Hasil 

penelitian ini mengajukan teori bahwa mengukur kualitas jasa/pelayanan tidak tepat 

lagi menggunakan skala SERVQUAL dengan analisis persepsi-harapan. Dalam 

pembuktian model MRA (Moderator Regression Analysis) kepuasan pelanggan 

adalah tepat dijelaskan sebagai variabel moderator dalam hubungan ini. 

Penulis juga menemukan pada penelitian atas nama Mangku Rasyawal pada 

tanggal 20 Agustus 2009 yang berjudul “Measuring Customer Service Quality in 

Relation With Overall Satisfaction in Bank Umum Syariah”. Hasil penelitiannya 

mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara ekspektasi dengan persepsi nasabah 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



45 
 

tentang kualitas pelayanan pada bank umum syariah. Secara umum, perbedaan 

tersebut masih menunjukkan ekspektasi yang lebih besar dibandingkan persepsi, 

artinya pelayanan yang diberikan belum memuaskan kecuali pada : (a) Bahwa bank 

tidak memberikan bunga pada produknya baik berupa bunga simpanan maupun 

pinjaman; (b) kemauan bank untuk membantu konsumen dan memberikan pelayanan 

yang cepat. Dimensi Emphaty memiliki pengaruh terbesar, artinya yang menjadi 

alasan masyarakat saat ini untuk menjadi nasabah bank umum syariah, masih sebatas 

tentang kepedulian bank memberikan perhatian individu secara khusus. Dan pada 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan yang 

secara simultan (bersama-sama) dari keenam dimensi kualitas pelayanan (services 

quality) terhadap kepuasan total (overall satisfaction). 

Penulis juga menemukan pada penelitian atas nama Rahman El Junusi, SE., 

MM di Surakarta pada tanggal 2-5 November 2009 yang berjudul “Pengaruh Atribut 

Produk Islam, Komitmen Agama, Kualitas Jasa Dan Kepercayaan Terhadap 

Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Pada Bank Muamalah Kota 

Semarang)”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa semakin tinggi derajat kekhasan 

atribut yang Islami pada bank syariah, semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan 

nasabah. Semakin tinggi derajat komitmen agama nasabah, semakin tinggi kepuasan 

yang dirasakan. Semakin tinggi kualitas jasa, maka semakin tinggi kepuasan yang 

dirasakan nasabah. Semakin tinggi derajat kepercayaan nasabah maka semakin tinggi 

kepuasan yang dirasakan nasabah. Dan semakin baik kepuasan nasabah maka 

semakin tinggi kepuasan yang dirasakan nasabah. Hasil empiris menunjukkan 

kepuasan dan loyalitas mempunyai hubungan yang positif. Untuk mencapai 
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loyalitas, syarat utama yang harus dipenuhi adalah kepuasan. Nasabah yang loyal 

adalah nasabah yang puas, nasabah yang puas belum tentu loyal. 

Mencermati ketiga penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi 

service quality atau SERVQUAL tidak tepat lagi untuk mengukur kualitas jasa dan 

pelayanan maka digunakan MRA atau Moderator Regression Analysis untuk 

mengukur kualitas jasa dan pelayanan. Dan pada penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan analisis service performance atau SERVPERF.  

Penulis menggarisbawahi bahwa peran service performance cukup kuat 

dalam meraih kepuasan nasabah, baik pada bank syariah maupun bank konvensional. 

Dan atribut Islami yang terkesan membatasi justru meningkatkan kepuasan nasabah. 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 

Service Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan nasabah adalah salah satu tujuan utama dari suatu perusahaan, 

disamping loyalitas nasabah. Peran customer service sebagai “marketing” dari 
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Empathy (X3) 
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sebuah bank merupakan tolak ukur pertama dari langkah awal pencapaian kepuasan 

nasabah. Hal ini dikarenakan petugas customer service adalah pihak pertama yang 

berhadapan langsung dan berinteraksi dengan nasabah, baik dalam segi melakukan 

pelayanan, menjawab semua pertanyaan, membantu nasabah, dan melayani keluhan-

keluhan nasabah.  

2.8 Hipotesis Penelitian 

Di setiap penelitian mengenai suatu objek, hendaknya berada dalam tuntunan 

suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan dan arahan peneliti dalam 

menemukan masalah yang ingin diteliti dan dapat juga dijadikan pegangan 

sementara yang tetap masih harus dibuktikan kebenarannya dalam kenyataan, 

percobaan, atau praktek. 

Atas dasar pokok permasalahan dan tujuan pembahasan dalam penulisan 

skripsi ini, maka hipotesa yang akan dikemukakan adalah: 

H01: Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara service 

performance berupa aspek Compliance yang dilakukan 

customer service terhadap kepuasan nasabahnya pada Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik. 

Ha1: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara service 

performance berupa aspek Compliance yang dilakukan 

customer service terhadap kepuasan nasabahnya pada Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik. 
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H02: Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara service 

performance berupa aspek Tangible yang dilakukan customer 

service terhadap kepuasan nasabahnya pada Bank Syariah 

Mandiri Cabang Mayestik. 

Ha2: Diduga ada pengaruh signifikan antara service performance 

berupa aspek Tangible yang dilakukan customer service 

terhadap kepuasan nasabahnya pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Mayestik. 

 

H03: Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara service 

performance berupa Empathy oleh customer service terhadap 

kepuasan nasabahnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Mayestik. 

Ha3: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara service 

performance berupa Empathy oleh customer service terhadap 

kepuasan nasabahnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Mayestik. 

 

H04: Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara service 

performance berupa aspek Compliance, Tangible, dan 

Empathy oleh customer service terhadap kepuasan nasabahnya 

pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik. 
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Ha4: Diduga ada pengaruh yang signifikan antara service 

performance berupa aspek Compliance, Tangible, dan 

Empathy oleh customer service terhadap kepuasan nasabahnya 

pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan survei langsung di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik Jl. Kiai Maja No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan. Penulis melakukan survei langsung disana dengan tujuan untuk 

mendapatkan keterangan mengenai masalah kepuasan nasabah atas service 

performance yang diberikan oleh petugas customer service Bank Syariah Mandiri 

Cabang Mayestik Jakarta. 

Pada penelitian ini, waktu efektif yang penulis gunakan mulai dari 

pengamatan objek, pengambilan data, wawancara langsung dalam pengisian lembar 

pernyataan, dan persiapan penulisan adalah 2 bulan. Waktu penelitian dimulai pada 

bulan Maret 2010 dan selesai pada bulan Mei 2010. 

3.2 Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi 

3.2.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Kata deskripstif dibentuk dari 

kata kerja bahasa Inggris to describe yang berarti “menggambarkan”. Jadi penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sesuatu. Hal yang 

bisa digambarkan dari penelitian deskriptif ini meliputi tingkat kepuasan nasabah, 

perilaku pembelian, karakteristik pelanggan,dan sebagainya. Dalam jenis penelitian 
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deskriptif, penulis diasumsikan telah memiliki pemahaman tentang permasalahan 

dan telah mengetahui jenis informasi yang akan dicari.  

Jenis penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik 

pasar, potensi pasar, perilaku pembelian, dan sebagainya. Tata urutan penelitiannya 

terstruktur, formal, jenis informasi yang ditetapkannya jelas, jumlah sampel besar 

dan representatif, analisis data kuantitatif, dan sering kali sebagai penelitian lanjutan 

dari eksploratori. Metode yang digunakan menggunakan data sekunder dan biasanya 

menggunakan metode survei atau observasi. Dan hasil penelitiannya berupa masukan 

untuk pengambilan keputusan (Istijanto, 2009). Data deskriptif dikumpulkan melalui 

daftar pernyataan dalam survei, wawancara, ataupun observasi (Malhotra, 2006). 

3.2.2 Gambaran Populasi 

Objek penelitian yang juga bermanfaat sebagai sumber informasi adalah 

populasi dan sampel penelitian. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat 

karena yang satu merupakan bagian dari yang lain. Sampel dapat didefinisikan 

sebagai suatu bagian yang ditarik dari populasi. Akibatnya, sampel selalu merupakan 

bagian yang lebih kecil dari populasi. Populasi sendiri merupakan jumlah 

keseluruhan yang mencakup semua anggota yang diteliti (Istijanto, 2009). Populasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang 

Mayestik Jakarta sejak tahun 2008 yang berjumlah 498 nasabah. 

 

 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



52 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk menghasilkan data yang akurat (valid), peneliti dalam mengumpulkan 

data menggunakan kuesioner dengan skala Likert sederhana yang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku customer service, atribut pola perilaku 

Islami, dan penggunaan salam terhadap kepuasan nasabahnya. Skala Likert tersebut 

disusun dalam bentuk pernyataan dan diikuti oleh lima tanggapan yang menunjukkan 

tingkatan (Arikunto, 2007: 180).   Tabel 2 

A SS (Sangat Setuju) 5 

B S (Setuju) 4 

C RG (Ragu-Ragu) 3 

D TS (Tidak Setuju) 2 

E STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

 

3.4 Jenis Data yang Dihimpun 

Data yang dihimpun oleh penulis dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan masalah riset yaitu data 

primer (Malhotra, 2006). Pengertian data primer adalah data asli yang dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Istijanto, 2009).  
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Data ini diambil pada saat berlangsungnya kegiatan operasional bank atau 

office hours antara jam 09.00 pagi hingga jam 15.30 sore. Dari sifatnya, data primer 

bisa dikategorikan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan tipe data 

interval menggunakan skala Likert. 

3.5 Metode Pengambilan Sampel dan Jumlah Sampel 

3.5.1 Metode Pengambilan Sampel Regression 

Secara garis besar, terdapat dua metode untuk mengambil sampel yaitu 

probability sampling dan non-probability sampling. Metode penarikan sampel yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Metode 

probability sampling dipilih karena seluruh nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang 

Mayestik Jakarta memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel, tidak 

terpaku kepada apakah dia nasabah tabungan, deposito, dan produk Bank Syariah 

Mandiri lainnya. Selama responden terdaftar sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri 

Cabang Mayestik Jakarta, maka ia berpeluang menjadi sampel pada penelitian ini. 

Cara pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Yang artinya, 

dalam metode ini sampel dipilih secara langsung dari populasi dengan peluang setiap 

anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel sama besar (Istijanto, 2009). 

3.5.2 Jumlah Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Menurut Arikunto (2005 : 

120), “Apabila populasinya lebih dari 100 orang, maka sampel yang dapat diambil 
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antara 10 – 15 %, atau 20 – 25 % atau lebih”. Sampel yang akan peneliti ambil 

sebanyak 25 % dari 498 nasabah yaitu 124,5 = 125 nasabah. 

3.6 Identifikasi Variabel 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Adapun variabel 

bebas terdiri dari: Variabel Compliance (X1), Variabel Tangible (X2), dan Variabel 

Empathy (X3). Variabel terikat pada penelitian ini adalah Kepuasan Nasabah (Y). 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Uji Instrumen Pengumpulan Data 

3.7.1.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono dan Wibowo (2004), ketentuan validitas instrumen sahih 

apabila r hitung lebih besar dari r kritis (0,30). Bila korelasi setiap faktor positif dan 

besarnya 0,30 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat. Jadi 

validitas menunjukkan seberapa cermat suatu alat tes melakukan fungsi ukurnya atau 

suatu alat ukur yang dapat mengukur apa yang ingin diukur. 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang.  
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3.7.2 Uji Asumsi Dasar dan Klasik 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval, maupun rasio. Menurut Santoso (2006), normalitas data 

bisa dideteksi dari rasio skewness, rasio kurtosis, histogram, Kolmogorov-Smirnov 

dan Shapiro-Wilk. Sedangkan menurut Akbar (2005), Kolmogorov-Smirnov adalah 

uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui distribusi suatu data untuk data yang 

minimal bertipe ordinal. Sedangkan Chi Square untuk data dengan skala nominal. 

  Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan 

beberapa cara: 

a. Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah adalah melihat normalitas dengan cara melihat 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun demikian dengan hanya melihat 

histogram, hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang 

kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability 

plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.  Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal. Pada prinsipnya, normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 
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grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Analisis Statistik 

Tes statistik sederhana yang dapat dilakukan adalah berdasarkan nilai 

kurtosis atau skewness. Uji statistik lain yang umumnya digunakan untuk 

menguji normalitas adalah Shapiro-Wilk Test dan Kolmogorov-Smirnov 

Test. 

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian 

yang bisa digunakan, di antaranya: 1) dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) pada model regresi, 2) dengan membandingkan nilai koefisien determinasi 

individual (r2) dengan nilai determinasi secara serentak (R2), dan 3) dengan melihat 
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nilai eigenvalue dan condition index. Menurut Santoso (2001), pada umumnya jika 

VIF lebih kecil dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

3.7.3 Analisis Korelasi Sederhana (Correlate Bivariate – Pearson Product Moment) 

 Korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Analisis korelasi yaitu suatu 

analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika 

sampel data melebihi 30 (sampel besar) dan pada kondisi normal, maka dianjurkan 

untuk menggunakan korelasi Pearson (karena memenuhi asumsi parametrik). Jika 

sampel kurang dari 30 (sampel kecil) dan kondisi data tidak normal maka sebaiknya 

dianjurkan untuk menggunakan korelasi Spearmen atau Kendall (karena memenuhi 

asumsi non-parametrik). Nilai korelasi dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

• 0,00 – 0,20 korelasi keeratan sangat lemah 

• 0,21 – 0,40 korelasi keeratan lemah 

• 0,41 – 0,70 korelasi keeratan kuat 

• 0,71 – 0,90 korelasi keeratan sangat kuat 

• 0,91 – 0,99 korelasi keeratan sangat kuat sekali 

• 1   korelasi keeratan sempurna 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri 

  Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas 

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 

telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di 

Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya 

secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. 

  PT Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai 

(YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 

1997 – 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger 

sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan 

modal dari pemilik. 

  Dengan terjadinya merger empat bank ( Bank Dagang Negara, Bank Bumi 

Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 

31 Juli 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan 

nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri (Persero). 

  PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan 

melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan 
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dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. 

Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti 

menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. 

SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 

September 1999 Notaris: Sutjipto, SH nama PT Bank Syariah Sakinah Mandiri 

diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri. 

  Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan ijin perubahan 

usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT 

Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 

Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia 

telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah 

Mandiri. 

  Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan 

hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah 

Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT Bank 

Susila Bakti dan Manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya 

kehadiran bank syariah di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero). 

  PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan 

idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melanda operasinya. Harmoni antara 

idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT 

Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.      
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4.1.2 Profil Bank Syariah Mandiri 

• Nama    : PT Bank Syariah Mandiri 

• Alamat    : Gedung Bank Syariah Mandiri 

Jl. MH. Thamrin No. 5 

Jakarta 10340 – Indonesia 

• Telepon   : (62 - 21) 2300509, 39839000 

• Faksimili   : (62 - 21) 39832989 

• Situs web   : www.syariahmandiri.co.id 

• Tanggal Berdiri  : 25 Oktober 1999 

• Tanggal Beroperasi  : 1 November 1999 

• Modal Dasar   : Rp. 1.000.000.000.000 

• Modal Disetor   : Rp. 658.243.565.000 

• Kantor Layanan                      : 472 kantor, yang tersebar di 33               

provinsi di seluruh Indonesia 

• Jumlah Jaringan ATM BSM   : 220 ATM Syariah Mandiri, ATM 

Mandiri 4.795, ATM Bersama 20.487 

unit (termasuk ATM Mandiri dan ATM 

BSM), ATM Prima 14.403 unit, EDC 
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BCA 121.743 unit, ATM BCA 7053 

unit dan Malaysia Electronic Payment 

Systems (MEPS) 7.435 unit. 

• Jumlah Karyawan                   : 3.109 orang (per Desember 2009) 

• Kepemilikan Saham : 131.648.712 lembar saham 

PT Bank Mandiri (Persero) 

• Kepemilikan Saham  : 1 lembar saham 

PT Mandiri Sekuritas 

4.1.3 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 

Visi Bank Syariah Mandiri adalah Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan 

Mitra Usaha. 

  Misi Bank Syariah Mandiri adalah: 

• Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan 

• Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan 

pada segmen UMKM 

• Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja 

yang sehat 

• Mengembangkan nilai-nilai syariah universal 
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• Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat 

4.1.4 Shared Values Bank Syariah Mandiri 

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak 

pertengahan 2005, lahirlah nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama 

untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Shared 

Values Bank Syariah Mandiri. Shared Values Bank Syariah Mandiri disingkat 

“ETHIC”. 

• E : Excellence 

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan 

berkesinambungan. 

• T : Teamwork 

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 

• H : Humanity 

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. 

• I : Integrity 

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. 

• C : Customer Focus 
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Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank 

Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan. 

 

4.1.5 Penghargaan Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah Mandiri telah meraih beberapa prestasi dan penghargaan baik 

di tingkat nasional, regional dan internasional. Berikut daftar penghargaan Bank 

Syariah Mandiri dua tahun terakhir: 

Tabel 3 Penghargaan Bank Syariah Mandiri tahun 2009 

No. Gambar Nama  Pemberi  Prestasi Tanggal 

1. 

 

The Best 
Outlet 
Productivity 

BI Produktivitas 
outlet Bank 
Syariah 

7/2/09 

2. 

 

The Best 
Human 
Resources 
Developmen
t 

BI & Karim 
Bussiness 
Consulting 

Pengembanga
n Sumber 
Daya Manusia 

7/2/09 

3. 

 

The Word of 
Mouth 
Marketing 
Award 2009 

Majalah 
SWAsemba
da 

Survey 
Marketing 
Produk 

16/4/09 

4. 

 

Bank 
Efficiency 
Award 2009 

Harian Bisnis 
Indonesia 

Pengelolaan 

kegiatan secara 

efisien 

23/04/09 
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5. 

 

STP Award 
(Straight 
Through 
Processing) 
Award 

Citibank, 
New York. 
USA 

Berhasil 
melakukan 
proses outgoing 
tanpa koreksi 

7/07/09 

6. 

 

Bank Syariah 
Terbaik 

Harian Bisnis 
Indonesia 

Penghargaan 
atas kinerja 
keuangan 

22/07/09 

7. 

 

Indonesia 
Best Brand 
Award 

Majalah 
SWAsembad
a 

Brand BSM 
yang kuat di 
masyarakat 

28/07/09 

8. 

 

Golden 
Trophy 
Award 

Majalah 
Infobank 

kinerja BSM 
dengan 
predikat 
“Sangat Bagus” 
selama 5 tahun 
berturut-turut 

30/07/09 

9. 

 

The Best 
Asset 
Performing 
and The 
Fastest 
Growth 
Funding 
Islamic 
Banking 
Institute 

Property and 
Bank 
Magazine 

Penghargaan 
atas kinerja 
keuangan yang 
telah dicapai 

14/08/09 

10. 

 

Islamic 
Finance 
Award 

Karim 
BusinessCon
sulting 

The Best 
Islamic Fully 
Pledged Bank; 
The Most 
Expansive 
Funding; 
Islamic Fully 
Pledged Bank; 
The Most 
Expansive 
Financing, 
Islamic Fully 

15/08/09 
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Pledged Bank; 
The Most 
Efficient 
Islamic Fully 
Pledged Bank 

11. 

 

Bank Syariah 
terbaik 

Majalah 
Investor 

Kinerja 
keuangan yang 
dicapai 

02/09/09 

12. 

 

The Best 
Percentage 
Growth for 
Category 
Number 
Debit 
Transaction 

PT Rintis 
Sejahtera,pen
yedia jasa 
jaringan 
ATM Prima 

Prosentase 
pertumbuhan 
transaksi debit 
pada bank 
pengguna 
jaringan ATM 
Prima 

05/12/09 

Sumber: www.syariahmandiri.co.id 

Tabel 4 Penghargaan Bank Syariah Mandiri 2010 

No. Gambar Nama Pemberi  Prestasi Tanggal 

1. 

 

Indonesia 
Bank Loyalty 
Award 2010 

Majalah 
Infobank 
bekerjasama 
dengan 
Markplus 
Insight 

Kategori: 
Saving 
Account, 
Sharia 
Banking 

24/02/10 

2. (Tidak ada 
gambar) 

Top Brand 
Index 

Majalah 
Marketing 
bekerjasama 
dengan 
Frontier 
Consulting 
Group 

Sharia 
Banking: 
Marketshare 
dan Top of 
Mind 

10/02/10 

3. (Tidak ada 
gambar) 

Rating BSM 
AA – (Idn) 

Fitch Rating Dukungan 
Permodalan 
dari Bank 
Mandiri, cash 
provision, dan 
kinerja 

27/01/10 
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perusahaan 

4. 

 

Deals of The 
Year 2009 

Redmoney 
Group, 
Islamic 
Finance News 
Asia, 
Malaysia 

Islamic Bank, 
Bank Syariah 
Agen Penjual 
Sukuk Ritel 
Indonesia 

3/03/10 

5. 

 

Banking 
Efficiency 
Award 2010 

Harian Bisnis 
Indonesia 

bank yang 
dinilai mampu 
mengelola 
kegiatannya 
secara efisien 

6/10/10 

6. 

 

Indonesia 
Deal of The 
Year 

Redmoney 
Group, 
Islamic 
Finance News 
Asia, 
Malaysia 

Islamic Bank, 
Bank Syariah 
Agen Penjual 
Sukuk Ritel 
Indonesia 

3/03/10 

7. 

 

Net Promoter 
Leader 

Octovate/Maj
alah SWA 

Penghargaan 
untuk loyalty 
index 

10/05/10 

8. 

 

Word of 
Mouth 
Marketing 
Award 

Majalah 
SWA/Onbee 
Marketing 

Penghargaan 
untuk 
Marketing dari 
nasabah ke 
nasabah 

9/06/10 

9. 

 

ABFI 
Institute 
Award 

ABFI 
Institute 
Perbanas dan 
Group 
Majalah 
Tempo 

Penghargaan 
Bank Syariah 
Terbaik 
dengan 
pengukuran 
kinerja 
keuangan 
menggunakan 
metode 
CAMEL 

7/07/10 
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10. 

 

Infobank 
Award 

Majalah 
Infobank 

Berkinerja 
Sangat Bagus 
selama 10 
Tahun 
Berturut-Turut. 

16/07/10 

11. 

 

Indonesia 
Best Brand 
Award 2010 

Majalah SWA Brand value 
terbaik untuk 
kategori 
perbankan 
syariah 

29/07/10 

12. 

 

The Best 
Islamic Fully 
Pledged 
Bank 2010 

Karim 
Business 
Consulting 

The Best 
Islamic Fully 
Pledged Bank; 
The Most 
Expansive 
Funding; 
Islamic Fully 
Pledged Bank; 
The Most 
Expansive 
Financing, 
Islamic Fully 
Pledged Bank; 
The Most 
Efficient 
Islamic Fully 
Pledged Bank 

6/08/10 

13. 

 

Annual 
Report 
Award 
(ARA) 2009 

Bank 
Indonesia, 
Bapepam-LK, 
BEI, 
Kementerian 
BUMN, 
Komite 
Nasional 
Kebijakan 
Governance 
(KNKG), 
Ikatan 
Akuntan 
Indonesia, 
dan Ditjen 
Pajak 

Juara I ARA 
2009 untuk 
kategori 
Private 
Keuangan Non 
Listed 

22/09/10 
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4.1.6 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri 

 

 

 

Sumber: www.syariahmandiri.co.id 
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4.2 Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri Consumer Banking 

4.2.1 Pembiayaan 

Pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri dapat didefiniskan sebagai Syariah 

Mandiri Pembiayaan Konsumer. Pembiayaan ini terdiri dari: 

a. BSM Implan, yaitu pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang 

diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya 

dilakukan secara massal (berkelompok). 

b. Pembiayaan Peralatan Kedokteran, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan 

kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk membeli 

peralatan kedokteran. 

c. Pembiayaan Edukasi BSM, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan 

tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat 

pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad ijarah. 

d. Pembiayaan Dana Berputar, yaitu fasilitas pembiayaan modal kerja dengan 

prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu 

berdasarkan kebutuhan riil nasabah. 

e. Pembiayaan Kepada Pensiunan, yaitu penyaluran fasilitas pembiayaan 

konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, 
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dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun 

langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). 

f. Pembiayaan Umrah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk 

memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah namun tidak terbatas untuk 

tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad ijarah. 

g. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya, yaitu 

penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan 

kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui 

koperasi karyawan. 

h. Pembiayaan Griya BSM, yaitu pembiayaan jangka pendek, menengah, atau 

panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru 

maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, dengan 

sistem murabahah. 

i. Pembiayaan Talangan Haji, yaitu merupakan pinjaman dana talangan dari 

bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk 

memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. 

j. BSM Customer Network Financing, yaitu fasilitas pembiayaan modal kerja 

yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk 

pembelian persediaan/inventory barang dari rekanan (ATPM, 

produsen/distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan bank. 
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k. Pembiayaan Griya BSM Optima, yaitu pembiayaan pemilikan rumah dengan 

tambahan benefit berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat 

diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang coverage atas agunannya 

masih dapat meng-cover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan 

kecukupan debt to service ratio nasabah. 

l. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi, yaitu pembiayaan untuk pemilikan atau 

pembelian rumah sederhana sehat yang akan dibangun oleh pengembang 

dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. 

m. Pembiayaan Griya BSM DP 0 %, yaitu pembiayaan untuk pembelian rumah 

tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas di lingkungan developer 

maupun non developer tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah 

(nilai pembiayaan 100% dari nilai taksasi). 

n. Pembiayaan Kendaraan Bermotor, yaitu pembiayaan untuk pembelian 

kendaraan bermotor dengan sistem murabahah.  

4.2.2 Produk 

Produk dana Bank Syariah Mandiri terdiri dari BSM Tabungan, BSM Giro 

dan BSM Deposito. BSM Tabungan adalah tabungan dalam mata uang rupiah 

dengan akad mudharabah mutlaqah yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat 

tertentu yang disepakati. Jenis-jenis BSM tabungan sebagai berikut: 
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a. BSM Tabungan Berencana, yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah 

bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah 

ditetapkan. 

b. BSM Tabungan Simpatik, yaitu tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang 

disepakati. 

c. BSM Tabungan Investa Cendekia, yaitu tabungan berjangka untuk keperluan 

uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan 

dilengkapi dengan perlindungan asuransi. 

d. BSM Tabungan Mabrur, yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk 

membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. 

e. BSM Tabungan Dollar, yaitu tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan 

dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. 

f. BSM Tabungan Kurban, yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk 

membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. 

g. BSM Tabungan Pensiun, yaitu simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan 

prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat 

berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. 
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BSM Giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad 

dhamanah. Jenis-jenis BSM Giro sebagai berikut: 

a. BSM Giro Valas, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar 

untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad 

dhamanah. 

b. BSM Giro Singapore Dollar, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang 

Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan 

prinsip wadiah yad dhamanah. 

c. BSM Giro Euro, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad 

dhamanah. 

Selain BSM Tabungan dan BSM Giro, BSM juga menyediakan BSM 

Deposito. BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang 

rupiah yang dikelola berdasar prinsip mudharabah mutlaqah. Produk deposito dari 

BSM adalah BSM Deposito Valas, yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam 

mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. 

4.2.3 Jasa 

  Produk jasa yang ditawarkan BSM dibagi menjadi tiga kelompok. Jasa 

produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Jasa Produk juga dibagi menjadi 

beberapa jenis, antara lain: 
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a. BSM Card, yaitu sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan 

pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM Prima 

BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bankcard. 

b. BSM Sentra Bayar, yaitu layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan 

pelanggan. 

c. BSM SMS Banking, yaitu produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler 

yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan. 

d. BSM Mobile Banking, yaitu produk layanan transaksi perbankan melalui 

teknologi GPRS pada telepon genggam nasabah. 

e. BSM Net Banking, yaitu produk layanan perbankan berbasis teknologi internet 

yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan. 

f.  Pembayaran melalui Pemindahbukuan di ATM (PPBA), yaitu layanan 

pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga 

keuangan non-bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM. 

g. BSM Jual Beli Valas, yaitu pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing 

atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank 

Syariah Mandiri dengan nasabah. 

h. BSM Electronic Payroll, yaitu pembayaran gaji karyawan institusi melalui 

teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman, dan fleksibel. 
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i. Transfer Uang Tunai, yaitu pengiriman uang tunai kepada sanak saudara atau 

rekan bisnis Anda di seluruh pelosok negeri dengan mudah dan aman. 

Jasa operasional juga dibagi dalam beberapa jenis, antara lain: 

a. BSM Transfer Lintas Negara Western Union, yaitu jasa pengiriman 

uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (real time on line) yang dilakukan 

lintas negara atau dalam satu negara (domestik). 

b. BSM Kliring, yaitu penagihan warkat bank lain di mana lokasi bank tertariknya 

berada dalam satu wilayah kliring. 

c. BSM Inkaso, yaitu penagihan warkat bank lain di mana bank tertariknya berbeda 

wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke 

rekening nasabah. 

d. BSM Intercity Clearing, yaitu jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta 

rupiah) bank di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat 

menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya. 

e. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement), yaitu jasa transfer uang valuta rupiah 

antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real 

time. 

f. Transfer Dalam Kota (LLG), yaitu jasa pemindahan dana antar bank dalam satu 

wilayah kliring lokal. 
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g. BSM Transfer Valas, yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank 

lain baik dalam maupun luar negeri (transfer keluar) dan sebaliknya (transfer 

masuk). 

h. BSM Pajak Online, yaitu membayar kewajiban pajak (bukan dalam rangka 

pembayaran pajak import) secara otomatis dengan mendebet rekening atau 

secara tunai. 

i. BSM Pajak Import, yaitu importir dapat membayar pajak barang dalam rangka 

import secara on-line sebagai syarat untuk mengeluarkan barangnya dari gudang 

kantor bea dan cukai. 

j. BSM Referensi Bank, yaitu surat keterangan yang diterbitkan oleh Bank Syariah 

Mandiri atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu. 

k. BSM Standing Order, yaitu fasilitas kemudahan yang diberikan Bank Syariah 

Mandiri kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan 

dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam 

pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja. 

 

Jasa investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Reksadana, yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portfolio Efek oleh 

Manajer Investasi. 
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b. Sukuk Ritel, yaitu Surat Berharga Syariah Negara (sukuk negara) yang dijual 

kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen 

Penjual di Pasar Perdana dalam negeri. 

4.2.4 Layanan 

  Bank Syariah Mandiri menyediakan jasa layanan yang disebut Layanan 

Syariah Mandiri Prioritas. Hanya dengan menempatkan dana minimal Rp. 250 juta, 

nasabah berhak mendapatkan layanan personal dengan fasilitas yang mengutamakan 

kenyamanan dalam keseimbangan baik dalam layanan finansial maupun layanan non 

finansial. Fasilitas fisik yang ditawarkan adalah Ruang Layanan Priority, Safe 

Deposit Box, dan Check in counter and Baggage Handling. Fasilitas non fisik yang 

ditawarkan adalah finansial seperti Bancaassurance, BSM Priority Card dan non 

finansial seperti undangan acara khusus, layanan duka dan reservasi perjalanan 

umrah dan haji plus. 

 

4.3 Analisis dan Pembahasan 

4.3.1 Uji Instrumen Pengumpulan Data 

4.3.1.1 Uji Validitas 

  Uji validitas menunjukkan seberapa cermat suatu alat tes melakukan fungsi 

ukurnya atau suatu alat ukur yang dapat mengukur apa yang ingin diukur. 

Selanjutnya validitas bertujuan untuk menguji apakah setiap item atau instrumen 
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(bisa pertanyaan maupun pernyataan) benar-benar mampu mengungkap faktor yang 

akan diukur atau konsistensi internal setiap item alat ukur dalam mengukur suatu 

faktor. 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .557

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 68.080

Df 6

Sig. .000

a. Based on correlations  
 

 
  Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, nilai minimum signifikansi 

adalah 0,05, maka data di atas pada angka 0,557 > 0,05 menunjukkan bahwa data 

penelitian ini adalah valid. 

Anti-image Matrices 

  
Compliance Tangible Empathy 

CustomerSatisfa

ction 

Anti-image Covariance Compliance .858 -.209 .074 -.188

Tangible -.209 .637 -.352 -.034

Empathy .074 -.352 .687 -.095

CustomerSatisfaction -.188 -.034 -.095 .907

Anti-image Correlation Compliance .561a -.283 .097 -.213

Tangible -.283 .543a -.532 -.045

Empathy .097 -.532 .532a -.121

CustomerSatisfaction -.213 -.045 -.121 .692a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)     
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  Dan pada hasil pengolahan data pada tabel diatas, yang bercetak tebal 

menunjukkan angka-angka yang > 0,05 yaitu 0,561, 0,543, 0,532 dan 0,692. Angka 

tersebut juga menunjukkan bahwa data-data ini adalah valid. 

4.3.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. 

 

  

 

 
 

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, angka Alpha Cronbach 

menunjukkan angka 0,599. Pada rank yang sudah penulis sebutkan di atas, bahwa 

angka 0,599 masuk ke dalam rank kurang reliabel. 

4.3.2 Uji Asumsi Dasar dan Klasik 

4.3.2.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data bisa dideteksi dari rasio skewness, 

rasio kurtosis, histogram, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Berdasarkan 

hasil uji Normalitas yang telah dilakukan dengan salah satu program statistik, maka 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.599 4 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Compliance .213 125 .231 .838 125 .883 

Tangible .200 125 .200 .836 125 .863 

Empathy .285 125 .258 .815 125 .851 

CustomerSatisfaction .247 125 .274 .807 125 .870 

a. Lilliefors Significance Correction     
 

  Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, pada kolom Kolmogorov-

Smirnov diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Compliance sebesar 

0,231; untuk variabel Tangible sebesar 0,200; untuk variabel Empathy sebesar 0,258 

dan untuk Kepuasan Nasabah sebesar 0,247. Dengan nilai signifikansi semua 

variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

berdistribusi normal. 

Gambar Plot Compliance 
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Gambar Plot Tangible 

  

 

Gambar Plot Empathy 
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Gambar Plot Kepuasan Nasabah (Customer Satisfaction) 

  

  Dari keempat tabel histogram diatas menunjukkan bahwa keempat variabel 

ini berdistribusi normal. Karena dari analisis plot yang menunjukkan jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi distribusi normal. 

4.3.2.2 Uji Multikolinearitas 

  Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yakni adanya hubungan linear antar 

variabel independen dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

multikolinearitas, dapat dilihat dari tolerance value atau nilai variance inflation 

factor (VIF). Menurut Santoso (2002), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, 
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maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel 

bebas lainnya. Berdasarkan hasil uji Multikolinearitas yang telah dilakukan dengan 

salah satu program statistik, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

  
                              Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Compliance .899 1.113

Tangible .638 1.567

Empathy .698 1.433

a. Dependent Variable: CustomerSatisfaction 

 
  Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) masing-masing variabel, yaitu untuk variabel Compliance sebesar 1,113; 

untuk variabel Tangible sebesar 1,567; dan untuk variabel Empathy sebesar 1,433. 

Dari hasil VIF tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak ada persoalan 

multikolinearitas antar variabel independen karena nilai VIF dari seluruh variabel 

independen lebih kecil dari 5. 

4.3.3 Analisis Korelasi Sederhana (Correlate Bivariate – Pearson Product Moment) 

  Analisis korelasi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Jika sampel data melebihi 30 (sampel besar) dan pada 

kondisi normal, maka dianjurkan untuk menggunakan korelasi Pearson (karena 

memenuhi asumsi parametrik). 
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 X1 :  Compliance 

 X2  : Tangible 

 X3 : Empathy 
 
   
 
 

 

Correlations 

  CustomerSatisfa

ction Compliance Tangible Empathy 

Pearson Correlation CustomerSatisfaction 1.000 .251 .198 .193

Compliance .251 1.000 .311 .112

Tangible .198 .311 1.000 .546

Empathy .193 .112 .546 1.000

Sig. (1-tailed) CustomerSatisfaction . .002 .013 .016

Compliance .002 . .000 .108

Tangible .013 .000 . .000

Empathy .016 .108 .000 .

N CustomerSatisfaction 125 125 125 125

Compliance 125 125 125 125

Tangible 125 125 125 125

Empathy 125 125 125 125

 
 

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas, pertama penulis akan membahas 

mengenai keeratan antara variabel Customer Satisfaction dengan ketiga variabel 

lainnya. Variabel Customer Satisfaction paling erat kaitannya dengan variabel 

Compliance dengan nilai korelasi 0,251 atau kategori lemah. Sedangkan yang paling 

rendah tingkat keeratannya dengan variabel Customer Satisfaction adalah variabel 

r = x ↑ y↑, x ↓ y ↓ 
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Empathy dengan nilai korelasi 0,193 atau kategori sangat lemah. Tingkat 

keeratannya dengan variabel Tangible memiliki nilai korelasi 0,198 atau kategori 

sangat lemah juga tetapi masih diatas variabel Empathy. 

Yang kedua penulis akan membahas mengenai keeratan antara variabel 

Compliance dengan ketiga variabel lainnya. Variabel Compliance paling erat 

kaitannya dengan variabel Tangible dengan nilai korelasi 0,311 atau kategori lemah. 

Sedangkan yang paling rendah tingkat keeratannya dengan variabel Compliance 

adalah variabel Empathy dengan nilai korelasi 0,112 atau kategori sangat lemah. 

Tingkat keeratannya dengan variabel Customer Satisfaction memiliki nilai korelasi 

0,251 atau kategori lemah. 

Yang ketiga penulis akan membahas mengenai keeratan antara variabel 

Tangible dengan ketiga variabel lainnya. Variabel Tangible paling erat kaitannya 

dengan variabel Empathy dengan nilai korelasi 0,546 atau kategori kuat. Sedangkan 

yang paling rendah tingkat keeratannya dengan variabel Tangible adalah variabel 

Customer Satisfaction dengan nilai korelasi 0,198. Tingkat keeratannya dengan 

variabel Compliance memiliki nilai 0,311 atau kategori lemah. 

Yang keempat penulis akan membahas mengenai keeratan antara variabel 

Empathy dengan ketiga variabel lainnya. Variabel Empathy paling erat kaitannya 

dengan variabel Tangible dengan nilai korelasi 0,546 atau kategori kuat. Sedangkan 

yang paling rendah tingkat keeratannya dengan variabel Empathy adalah variabel 

Compliance dengan nilai korelasi 0,112 atau sangat lemah. Tingkat keeratan dengan 

variabel Customer Satisfaction memiliki nilai 0,193 atau kategori sangat lemah. 
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 Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan, dapat dilihat dari 

tingkat beta yang paling tinggi. Berikut datanya: 

                                                     Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.591 .474  

Compliance .202 .084 .219

Tangible .048 .096 .054

Empathy .130 .097 .139

a. Dependent Variable: CustomerSatisfaction      
 

 Dari hasil pengolahan data pada tabel di atas, pada angka yang bercetak tebal 

dapat dilihat bahwa tingkat beta pada variabel Compliance paling tinggi yaitu 0,219. 

Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel Compliance paling berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah Bank Syariah Mandiri karena tidak didapat di Bank Konvensional 

lainnya. Dengan nilai beta yang paling tinggi, variabel Compliance juga dapat 

dikatakan sebagai faktor yang paling dominan atas kepuasan nasabah di Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik. 

 

 

 

 

Y = 2,591 + 0,202 X1 + 0,048 X2 + 0,130 X3 + e 
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4.4 Implikasi Manajerial 

  Implikasi Manajerial adalah saran praktis berdasarkan teori yang telah 

dibangun dan didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh. Hasil pengujian 

analisis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan referensi dan 

informasi bagi penyusunan rencana strategis Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik 

Jakarta untuk dapat meningkatkan kepuasan nasabahnya. 

1. Uji Validitas menunjukkan seberapa cermat suatu alat tes melakukan fungsi 

ukurnya atau suatu alat ukur yang dapat mengukur apa yang ingin diukur. 

Dari KMO and Bartlett’s Test yang digunakan menunjukkan nilai KMO of 

Sampling Adequancy menunjukkan angka 0,557, dimana lebih besar dari 

nilai minimum signifikansi yaitu 0,05. Angka 0,557 > 0,05 menunjukkan 

bahwa data ketiga variabel adalah valid. Sedangkan pada tabel Anti-Image 

Correlation, nilai keseluruhan dari empat variabel yang diukur adalah valid 

karena nilainya melebihi nilai maksimum signifikansi (Compliance 0,561; 

Tangible 0,543; Empathy 0,532; Customer Satisfaction 0,692). Hal ini 

menunjukkan bahwa keempat variabel (pernyataan) secara keseluruhan 

mampu mengungkap pengaruh service performance (CTE) terhadap 

kepuasan nasabahnya. 

2. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Dari hasil penelitian ini, hasil uji reliabilitas 

menunjukkan angka 0,599. Angka 0,599 termasuk ke dalam kategori kurang 
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reliabel (kurang dapat diandalkan) yang berarti jika pengukuran ini dilakukan 

ulang, akan didapat hasil yang berbeda dari pengukuran awal dan kurang 

konsisten terhadap alat ukurnya. 

3. Uji Analisis Korelasi Sederhana (Correlate Bivariate – Pearson Product 

Moment) adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan 

antara dua variabel atau lebih. r = x ↑ y ↑ dan r = x ↓ y ↓. Pertama, penulis 

akan membahas mengenai keeratan variabel customer satisfaction dengan 

ketiga variabel lainnya. Dari hasil penelitian yang pertama, jika faktor 

compliance (pengucapan salam) diikutsertakan pada saat pengoperasian 

kegiatan perbankan syariah maka akan meningkatkan faktor customer service 

(Y) tetapi kurang berpengaruh secara signifikan. Angka tingkat keeratan 

antara faktor compliance dengan faktor customer satisfaction yaitu 0,251 atau 

kategori lemah. Yang kedua, jika faktor Tangible seperti penggunaan jilbab 

pada petugas customer service wanita, dandanan yang tidak terlalu menor, 

dan senyum yang bersahaja dapat dipertahankan, maka faktor customer 

satisfaction (Y) juga akan meningkat tetapi kurang berpengaruh secara 

signifikan. Angka tingkat keeratan antara faktor tangible dengan faktor 

customer satisfaction yaitu 0,198 atau sangat lemah. Yang ketiga, jika faktor 

Empathy seperti pengatupan kedua tangan di dada pada saat akan dan selesai 

menangani nasabah dapat diterima dengan baik juga sebagai tanda perhatian 

kepada nasabahnya dan pembeda yang baik dengan bank konvensional dapat 

dipertahankan, maka faktor customer satisfaction juga akan meningkat tetapi 
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kurang berpengaruh secara signifikan. Angka tingkat keeratan antara faktor 

empathy dengan faktor customer satisfaction yaitu 0,193 atau sangat lemah. 

4. Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi 

kepuasan nasabah, dapat dilihat dari tingkat beta (β) yang paling tinggi. Y = 

2,591 + 0,202X1 + 0,048X2 + 0,130X3. Dari hasil pengukuran koefisien, 

faktor compliance, memiliki nilai β paling tinggi diantara kedua faktor 

lainnya, yaitu 0,219. Hal ini dapat diartikan bahwa faktor compliance atau 

pengucapan salam pada saat memulai melayani nasabah dan saat selesai 

menangani nasabahnya adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi 

kepuasan nasabah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian “Pengaruh 

Service Performance Customer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik 

Terhadap Nasabahnya”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan atribut Islami (seperti Jilbab dan penggunaan salam) yang 

dilakukan oleh customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik 

Jakarta kurang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

nasabahnya. Hal ini dilihat dari nilai korelasi antara variabel Tangible  

dengan variabel Customer Satisfaction yang bernilai 0,198 atau termasuk 

dalam kategori sangat lemah. 

2. Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik Jakarta kurang puas 

dengan service performance (Compliance, Tangible, dan Empathy) yang 

diberikan oleh customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik 

Jakarta. Hal ini dilihat dari nilai koefisien ketiga variabel yang rendah, yaitu: 

0,219 untuk variabel Compliance, 0,054 untuk variabel Tangible dan, 0,139 

untuk variabel Empathy. Di antara ketiga variabel yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah, variabel penggunaan salam (X3) adalah variabel 

Compliance yang paling berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini  
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dapat dilihat dari nilai beta (β) yang paling tinggi di antara ketiga variabel 

yang lain, yakni 0,219. Aspek dari variabel Compliance seperti Penggunaan 

salam yang dilakukan oleh customer service Bank Syariah Mandiri menjadi 

pembeda yang baik dengan bank konvensional karena pengucapan salam 

seperti ini tidak ada di bank konvensional.  

3. Dari hasil penelitian ini, penulis masih menilai bahwa kecepatan pelayanan 

dari customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik harus 

ditingkatkan lagi seiring dengan pertumbuhan jumlah nasabah. 

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian ini, dapat penulis simpulkan beberapa saran. Antara lain: 

1. Sebaiknya customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik dapat 

bekerja lebih cepat dalam menangani nasabahnya. 

2. Seiring dengan bertambahnya jumlah nasabah, sebaiknya Bank Syariah 

Mandiri Cabang Mayestik menambah jumlah petugas customer service agar 

tidak terlalu terasa lama penanganannya. 

 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



xv 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Afzalurrahman, 1997. Muhammad sebagai Seorang Pedagang. 173-174. Penerbit 

Yayasan Swarna Bhumy. 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Edisi 

Revisi IV. Jakarta: PT. Rineka Cipta.  

Dharmayanti, Diah. 2006. Analisis Dampak Service Performance dan Kepuasan 

Nasabah Sebagai Moderating Variable Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi 

pada Nasabah Tabungan Bank Mandiri Cabang Surabaya).  

Djunaedy, Achmad. 2000. Metodologi Penelitian. Program Pascasarjana Teknik 

Arsitektur Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah 

Mada. Yogyakarta. 

El Junusi, Rahman, SE.,MM. 2009. Pengaruh Atribut Produk Islam, Komitmen 

Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Nasabah Bank Syariah (Pada Bank Muamalat Kota Semarang). Prodi 

Ekonomi Islam Fakultas IAIN Walisongo. 

Hurriyati, Ratih, 2008. Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, Bandung: CV. 

Alfabeta. 

--------------------, 2005. Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, Bandung: CV. 

Alfabeta 

Irawan H. 2002. 10 Prinsip Kepuasan pelanggan. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

Istijanto, 2009. Aplikasi Praktis Riset Pemasaran, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



xvi 

 

Jasfar, Farida. 2002. “Perbedaan Peranan Tingkat Kepuasan, Kepercayaan, dan 

Komitmen Pelanggan Hotel, Studi Tentang Service Relationship Hotel di 

Jakarta dan Bogor”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi vol. 4, no. 1, p.54-73. 

Kasali, Rhenald. 2003. Membidik Pasar Indonesia: Segmentasi, Targeting, 

Positioning, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2003. Dasar-dasar Pemasaran, Jakarta: PT 

INDEKS, Gramedia. 

Kottler, Philip and Garry Amstrong. 2001. Principle of Marketing, 9th Edition, New 

Jersey: Prentice Hall, Inc. 

Kottler, Philip and Keller. 2006. Marketing Management, 12th edition, New Jersey: 

Pearson Education. 

Lovelock, C.H., Patterson P.G., Walker, R.H., 2004. Services Marketing: An Asia 

pacific Perspective, 2nd edn., Prentice-Hall, Frenchs Forest, NSW. 

Malhotra, Naresh K. 2006. Riset Pemasaran. Edisi Keempat. Jilid 2. PT. Indeks: 

Jakarta. 

Othman, Abdulqawi, & Owen, Lynn. (2002). The multi dimensionality of CARTER 

model to measure customer service quality in Islamic banking industry: a 

study in Kuwait Finance House. International Journal of Islamic Services, 

3(4). 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



xvii 

 

Payne, Adrian, 2001, The Essence of Service Marketing, Pemasaran Jasa, Andi 

Yogyakarta. 

Priyatno, Dwi. 2009. Mandiri Belajar SPSS. (Statistical Product and Service 

Solution) untuk Analisis Data & Uji Statistik. MediaKom. Yogyakarta. 

Rasyawal, Mangku. 2009. Measuring Customer Service Quality in Relation With 

Overall Satisfaction in Bank Umum Syariah. 

Santoso, Singgih. 2002. SPSS Statistik Multivariat Pemasaran. Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo. 

Sudarsono, H. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. 

Penerbit Ekonisia: Yogyakarta. 

Supranto J. 2001. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Jakarta: PT. Rineka 

Cipta. 

Tjiptono, Fandy. 2000. Perspektif Manajemen dan Pemasaran Kontemporer. 

Andi.Yogyakarta. 

Tjiptono, Fandy. 2002. Strategi Pemasaran. Penerbit Andi: Yogyakarta. 

Tjiptono, Fandy. 2004. Manajemen Jasa. Penerbit Andi: Yogyakarta. 

Tjiptono, Fandy. 2005. Prinsip-Prinsip Total Quality Service: Penerbit Andi: 

Yogyakarta. 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



xviii 

 

Wahyudin. 2005. “Studi Tentang Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien di 

Rumah Sakit Islam Manisrenggo Klaten, (Tesis)”, Program Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 

Website: 

http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/mar/article/view/16410 

www.ekisonline.com 

http://purwantohadi.multiply.com/journal/item/48/Etika_Pelayanan_Perbankan_Syar
iah 

www.syariahmandiri.co.id 

http://ibsid.wordpress.com/2009/03/24/peringkat-mutu-bank-syariah-2006/ 

Majalah: 

Gontor Edisi 12 Tahun IV April 2007 

InfoBank (Analisis-Strategi Perbankan & Keuangan). No. 326. Vol. XXVIII.2006. 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



xix 

 

LAMPIRAN UJI VALIDITAS 

 

Factor Analysis 
 

KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .557

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 68.080

df 6

Sig. .000

a. Based on correlations  

 
 

 
Anti-image Matrices 

  
Compliance Tangible Empathy 

CustomerSatisfa

ction 

Anti-image Covariance Compliance .858 -.209 .074 -.188

Tangible -.209 .637 -.352 -.034

Empathy .074 -.352 .687 -.095

CustomerSatisfaction -.188 -.034 -.095 .907

Anti-image Correlation Compliance .561a -.283 .097 -.213

Tangible -.283 .543a -.532 -.045

Empathy .097 -.532 .532a -.121

CustomerSatisfaction -.213 -.045 -.121 .692a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)     
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Communalities 

 Raw Rescaled 

 Initial Extraction Initial Extraction 

Compliance .274 .086 1.000 .314

Tangible .298 .220 1.000 .738

Empathy .265 .147 1.000 .554

CustomerSatisfaction .234 .052 1.000 .221

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 
 
 

Total Variance Explained 

 
Compo

nent 

Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

Raw 1 .505 47.114 47.114 .505 47.114 47.114

2 .259 24.136 71.249    

3 .193 18.001 89.250    

4 .115 10.750 100.000    

Rescaled 1 .505 47.114 47.114 1.827 45.676 45.676

2 .259 24.136 71.249    

3 .193 18.001 89.250    

4 .115 10.750 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
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Component Matrixa 

 Raw Rescaled 

 Component Component 

 1 1 

Compliance .294 .561

Tangible .469 .859

Empathy .383 .744

CustomerSatisfaction .227 .470

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted.  
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LAMPIRAN UJI RELIABILITAS 

 

Reliability 
 

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 125 100.0

Excludeda 0 .0

Total 125 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.599 4 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Compliance 12.9120 1.305 .305 .142 .584

Tangible 12.8240 1.057 .525 .363 .402

Empathy 12.8987 1.215 .408 .313 .505

CustomerSatisfaction 12.9733 1.383 .288 .093 .591
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LAMPIRAN UJI NORMALITAS 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Compliance 125 100.0% 0 .0% 125 100.0% 

Tangible 125 100.0% 0 .0% 125 100.0% 

Empathy 125 100.0% 0 .0% 125 100.0% 

CustomerSatisfaction 125 100.0% 0 .0% 125 100.0% 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Compliance .231 125 .000 .883 125 .000 

Tangible .200 125 .000 .863 125 .000 

Empathy .258 125 .000 .851 125 .000 

CustomerSatisfaction .274 125 .000 .870 125 .000 

a. Lilliefors Significance Correction     
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LAMPIRAN UJI MULTIKOLINEARITAS 

 
                                        Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .304a .093 .070 .46621

a. Predictors: (Constant), Empathy, Compliance, Tangible     

b. Dependent Variable: CustomerSatisfaction  
 

   

 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.681 3 .894 4.112 .008a 

Residual 26.300 121 .217   

Total 28.981 124    

a. Predictors: (Constant), Empathy, Compliance, Tangible   

b. Dependent Variable: CustomerSatisfaction   

 
 
                                                                                  Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.591 .474    

Compliance .202 .084 .219 .899 1.113

Tangible .048 .096 .054 .638 1.567

Empathy .130 .097 .139 .698 1.433

a. Dependent Variable: CustomerSatisfaction      
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Coefficient Correlationsa 

Model Empathy Compliance Tangible 

1 Correlations Empathy 1.000 .073 -.542

Compliance .073 1.000 -.300

Tangible -.542 -.300 1.000

Covariances Empathy .009 .001 -.005

Compliance .001 .007 -.002

Tangible -.005 -.002 .009

a. Dependent Variable: CustomerSatisfaction  

 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions 

(Constant) Compliance Tangible Empathy 

1 1 3.974 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .014 17.157 .01 .56 .07 .23 

3 .007 23.462 .32 .03 .76 .16 

4 .005 28.086 .67 .41 .17 .61 

a. Dependent Variable: CustomerSatisfaction    

 
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.8512 4.4932 4.2293 .14705 125 

Residual -1.11283 .97053 .00000 .46054 125 

Std. Predicted Value -2.572 1.795 .000 1.000 125 

Std. Residual -2.387 2.082 .000 .988 125 

a. Dependent Variable: CustomerSatisfaction   
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LAMPIRAN UJI ANALISIS KORELASI SEDERHANA 

(Correlate Bivariate – Pearson Product Moment) 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

CustomerSatisfaction 4.2293 .48345 125

Compliance 4.2907 .52359 125

Tangible 4.3787 .54599 125

Empathy 4.3040 .51504 125

 
 

Correlations 

  CustomerSatisfa

ction Compliance Tangible Empathy 

Pearson Correlation CustomerSatisfaction 1.000 .251 .198 .193

Compliance .251 1.000 .311 .112

Tangible .198 .311 1.000 .546

Empathy .193 .112 .546 1.000

Sig. (1-tailed) CustomerSatisfaction . .002 .013 .016

Compliance .002 . .000 .108

Tangible .013 .000 . .000

Empathy .016 .108 .000 .

N CustomerSatisfaction 125 125 125 125

Compliance 125 125 125 125

Tangible 125 125 125 125

Empathy 125 125 125 125
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Ass. Wr.Wb 

Nasabah yang Terhormat 

 Nama saya adalah Emiria Rieza Garnette. Saat ini saya masih berstatus sebagai 

mahasiswa tingkat akhir di STIE Indonesia Banking School dan sedang melakukan penelitian 

terhadap skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Service Performance Customer Service 

Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik Jakarta Terhadap Kepuasan Nasabahnya”. Oleh 

karena itu, saya memohon bantuan Bapak/Ibu dan Saudara/i untuk dapat menjawab beberapa 

pernyataan di bawah ini. 

 Penelitian ini dilakukan hanya untuk tujuan ilmiah dan data yang Bapak/Ibu/Saudara/i 

berikan akan saya jaga kerahasiaannya. 

1. Profil Responden 

Pilih jawaban dengan cara melingkari salah satu jawaban yang tersedia. 

1) Usia   : 

a) 17 – 19 tahun 

b) 20 – 34 tahun 

c) 35 – 49 tahun 

d) 50 – 65 tahun 

e) > 65 tahun 

2) Jenis Kelamin : 

a) Perempuan 

b) Laki-laki 
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3) Pendidikan Terakhir : 

a) Sekolah Dasar (SD) 

b) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 

c) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK dan Sederajat) 

d) Diploma (d3) 

e) Sarjana (s1) 

f) Pascasarjana (s2) dan lain-lain 

4) Tingkat Pendapatan (perbulan) : 

a) < Rp. 999.999 

b) Rp. 1.000.000 - Rp. 2.999.999 

c) Rp. 3.000.000 - Rp. 3.999.999 

d) Rp. 4.000.000 - Rp. 4.999.999 

e) > Rp. 5.000.000 

5) Status Pekerjaan : 

a) Pelajar 

b) PNS 

c) Swasta 

d) Lainnya (……………………) silahkan diisi sendiri 

6) Produk Bank Syariah Mandiri yang digunakan adalah : 

a) Tabungan 

b) Giro 

c) Deposito 

d) Obligasi dan lainnya (……………………………...) 
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Service Performance Customer Service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik Jakarta 

 Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan hubungan Anda dengan Petugas Customer 

Service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik Jakarta. Mohon untuk melingkari salah satu 

pilihan jawaban berdasar penilaian Anda dengan sejujurnya. 

SS untuk jawaban Sangat Setuju. S untuk jawaban Setuju. RR untuk jawaban Ragu-ragu. 

TS untuk jawaban Tidak Setuju. STS untuk jawaban Sangat Tidak Setuju. 

2. Variabel Compliance 

1) Pengucapan Salam (Assalamu’alaikum) membuktikan bahwa customer service Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik mampu mengikutsertakan hukum Islam dalam 

pengoperasian kegiatan perbankan syariah. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 

2) Penggunaan Salam oleh customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik saat 

ingin melayani nasabah memberikan nilai dan pembeda yang baik dengan Bank 

Konvensional sehingga nasabah merasa puas. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 
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3) Penggunaan Salam oleh customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik 

berpengaruh pada kepuasan nasabah. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 

Variabel Tangible 

1) Penggunaan jilbab dan seragam tertutup yang dikenakan oleh customer service Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik yang perempuan berpengaruh pada kepuasan nasabah. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 

2) Dandanan (make-up) yang tipis dan tidak terlalu menor oleh customer service Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik yang perempuan berpengaruh pada kepuasan nasabah. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 
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3) Senyum bersahaja (tidak berlebihan) oleh customer service Bank Syariah Mandiri 

Cabang Mayestik berpengaruh pada kepuasan nasabah. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 

  

 Variabel Empathy 

1) Pengatupan kedua tangan di dada tanda perhatian kepada nasabah oleh customer service 

Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik berpengaruh pada kepuasan nasabah. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 

2) Pengatupan kedua tangan di dada tanda memberikan salam oleh customer service Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik berpengaruh pada kepuasan nasabah. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 
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3) Pengatupan kedua tangan oleh customer service Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik 

yang tidak ditemukan pada bank konvensional lainnya berpengaruh pada kepuasan 

nasabah. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 

Variabel Customer Satisfaction (Kepuasan Nasabah) 

1) Nasabah merasa puas dengan pelayanan service performance customer service Bank 

Syariah Mandiri Cabang Mayestik sehingga tidak ada yang perlu dirubah. 

A. SS  

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 

2) Nasabah merasa puas dengan atribut Islami (jilbab) yang dikenakan oleh customer 

service perempuan Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik. 

A. SS   

B. S  

C. RR 

D. TS  

E. STS 

Analisis Pengaruh..., Emiria Rieza Garnette, Ma.-Ibs, 2011



xxxiii 

 

3) Nasabah merasa puas dengan penggunaan salam yang dilakukan oleh customer service 

Bank Syariah Mandiri Cabang Mayestik pada saat akan dan selesai melayani nasabah. 

A. SS   

B. S  

C. RR  

D. TS  

E. STS 

 

Adakah yang harus dirubah dari Service Performance Customer Service Bank Syariah 

Mandiri Cabang Mayestik agar Anda merasa lebih puas ? 

……………………………………………………………………………………………... 

Terimakasih atas bantuan Anda 

Wass. Wr. Wb  
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- Anggota TLUP (Tata Laksana Upacara) SMUN 82 2003 - 2005 (Anggota merangkap 
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- Anggota Sie Konsumsi KRESIKARS, 2004 
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- Perwakilan Olympiade English Essay Writing Competition, SLTP 11, 2001 
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