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ABSTRACT 

            The purpose of this research is to study the effect of automated service quality 

(ASQ) usage that consist of service delivery channel like ATM, internet banking, mobile 

banking and additional dimension which is perceived price and core service to customer 

satisfaction. The object of this research is Bank Central Asia (BCA), and the subject is 

BCA customer that domiciled in Jakarta. 

            The results of this research shows that service delivery channel and additional 

dimension partially has significant effect to customer satisfaction. Service delivery 

channel has significant effect to customer satisfaction with beta coefficient 0,423 and 

with significance level of 0,000. The additional dimension also has significant effect to 

customer satisfaction with beta coefficient 0,590 and with significance level of 0,000. 

Additional dimension also has proven to be the dominant variabel with standardized 

coefficients beta 0,585. 

            Therefore, to increase customer satisfaction level, the company should maximize 

the service of using ASQ. Due the usage of ASQ has significantly proven to customer 

satisfaction, the company should focus on issues that often arise in usage of ASQ then 

looking for the solutions. 

 

Keywords : automated service quality, customer satisfaction, ATM, internet banking, 

mobile banking, percieved price, core service 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Globalisasi merupakan isu yang seringkali dibicarakan oleh banyak orang pada 

masa kini. Dikutip dari Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi), globalisasi 

diartikan sebagai istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan 

ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, 

investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga 

batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.  Dalam arti singkat globalisasi seakan 

membuat dunia yang ada sekarang ini seolah tanpa batas sehingga informasi yang ada di 

suatu belahan dunia dapat diakses dengan waktu yang bersamaan di belahan dunia 

lainnya. Hal ini turut dimungkinkan akibat kemajuan teknologi, terutama internet dalam 

dua dekade terakhir. 

 Salah satu akibat dari globalisasi adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat di 

seluruh penjuru dunia, ini dikarenakan dunia yang seakan tanpa batas membuat 

perekonomian tumbuh di tempat yang paling ekonomis dan menguntungkan. 

Pertumbuhan ini mengakibatkan banyak bermunculan negara-negara emerging markets 

sehingga pusat perekonomian dunia tidak hanya terpusat di negara barat, namun ada 

kecenderungan bergeser ke timur yaitu Asia. Indonesia merupakan salah satu negara 

yang di definisikan oleh para ekonom sebagai emerging markets karena Indonesia 
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merupakan negara dengan kegiatan sosial atau bisnis dengan pertumbuhan yang sangat 

pesat dan begitu juga industrialisasinya. 

 Selama satu dekade terakhir, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

sangat pesat. Gambar 1.1 berikut menunjukan pertumbuhan perekonomian Indonesia 

satu dekade terakhir dari mulai krisis tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 : 

Gambar 1.1 Pertumbumbuhan Perekonomian Indonesia tahun 1998 s/d 2008 

 

Sumber : www.presidenri.go.id 2009 

Pertumbuhan perekonomian Indonesia juga merupakan salah satu yang tertinggi di 

dunia. Bahkan pada saat krisis ekonomi global yang lalu, Indonesia merupakan salah 

satu dari sedikit negara yang masih memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang positif 

di luar negara BRIC (Brazil, Rusia, India, dam China) menurut FTSE list (Financial 

Times and London Stock Exchange Group), MSCI list (Morgan Stanley Capital 

International), S&P list (standart and poor’s) dan Dow Jones list. Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia yang sangat pesat itulah yang kemudian juga ikut memicu pertumbuhan sektor 

perbankan Indonesia. 
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 Suatu negara yang pertumbuhan ekonominya pesat juga akan di ikuti dengan 

pertumbuhan di sektor perbankan. Hal ini diakibatkan transaksi keuangan yang 

meningkat sehingga memicu pesatnya pertumbuhan industri perbankan yang ada. 

Pesatnya pertumbuhan industri perbankan membuat persaingan di industri ini semakin 

ketat. Bank Indonesia telah merilis peringkat 10 besar bank umum dari sisi aset dan 

pangsa pasar (market share) tahun 2010. Walau 7 besar peringkat pertama tidak berubah 

dari tahun sebelumnya, namun dilihat dari sisi aset dan market share-nya dapat diketahui 

bahwa mereka bersaing ketat. Berikut adalah 10 besar peringkat bank pada akhir 2010 : 

Tabel 1.1 Peringkat 10 Besar Bank di Indonesia 

Nama Bank Aset (RP triliun) Market Share (%) 

1. PT Bank Mandiri Tbk 410,619 13,650 

2. PT BRI Tbk 395,396 13,140 

3. PT Bank Central Asia Tbk 323,345 10,750 

4. PT BNI Tbk 241,169 8,020 

5. PT Bank CIMB Niaga TBK 142,932 4,750 

6. PT Bank Danamon Indonesia 

TBK 

113,861 3,780 

7. PT Panin Indonesia Bank Tbk 106,508 3,540 

8. PT Bank Permata Tbk 74,040 2,460 

9. PT BII Tbk 72,030 2,390 

10. PT BTN Tbk 68,334 2,270 

     

Sumber : Keuangan Kontan, 14 Februari 2011 
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Para pemain di industri ini berlomba-lomba untuk membuat pelayanan kepada 

nasabah menjadi lebih mudah dan cepat agar mereka dapat mempertahankan konsumen 

yang ada atau bahkan menarik konsumen baru. Joseph dan Stone (2003) menyebutkan 

bahwa efektivitas penyampaian jasa sangat penting dan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar terhadap kepuasan konsumen, meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. 

Salah satu cara untuk membuat pelayanan itu menjadi lebih mudah dan cepat adalah 

dengan menggunakan IT (Informasi Teknologi) guna meningkatkan efektivitas sistem 

pembayaran yang ada. Menurut Musiime dan Biyaki (2010) IT atau yang juga di kenal 

sebagai ICT (information communication and technology) adalah istilah yang 

menggambarkan kombinasi teknologi komputer yang menggunakan hardware dan 

software dengan teknologi telekomunikasi seperti data, gambar dan suara jaringan. 

Dengan memaksimalkan pelayanan dengan menggunakan teknologi, maka hal itu akan 

meningkatkan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan (service quality) adalah salah satu 

faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan perdagangan elektronik (e-

commerce) (Santos, 2003). Mouawad dan Kleiner (1996) juga menyatakan bahwa 

persepsi konsumen dan preferensi kualitas pelayanan memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kesuksesan suatu bank.  

Pada saat ini ada istilah yang di namakan automated service quality. Ini adalah 

hasil dari penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan 

praktis terhadap konsumen. Santos (2003) mengatakan automated service quality (ASQ) 

adalah evaluasi keseluruhan oleh pelanggan mengenai keunggulan penyediaan pelayanan 

melalui jaringan elektronik seperti internet, automated teller service (ATM) dan telepon 

perbankan (m-banking). ASQ ini yang kemudian menjadi salah satu aspek yang penting 

untuk mempertahankan maupun menarik konsumen baru. Sebagai contohnya dapat kita 
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lihat ATM, sekarang ini hampir di setiap penjuru kota Jakarta dan pusat-pusat aktivitas 

masyarakat ibu kota dapat kita temui keberadaan ATM dengan mudah. Dari pusat 

perbelanjaan sampai pusat bisnis ATM akan dengan mudah dapat kita temui. Bank-bank 

yang menyediakan ATM juga beragam, namun tujuannya satu yaitu untuk dapat 

memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada para nasabahnya sehingga 

menghasilkan kepuasan konsumen. Itu adalah salah satu bentuk penggunaan komponen 

dari ASQ yang dapat dengan mudah kita temui. Dalam jurnal penelitian oleh Al-Hawari, 

Hartley, dan Ward (2005) dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat 

mengkonseptualisasikan ASQ dan dua dimensi tambahan yaitu ATM Service Quality, 

Telephone Banking Service Quality (M-Banking), Internet Banking Service Quality, 

Perceived Price Quality dan Core Service Quality. 

ASQ pada dasarnya adalah bagian dari sistem pembayaran. Definisi dari sistem 

pembayaran itu sendiri menurut undang-undang Bank Indonesia (pasal 1 angka 6 tahun 

1999) adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, 

yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban 

yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Mengapa peningkatan pelayanan dari sistem 

pembayaran itu perlu dilakukan karena setidaknya ada tiga alasan yaitu mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan mendukung 

efektifitas operasi moneter. Oleh karena alasan itulah maka peningkatan pelayanan 

dalam sistem pembayaran menjadi penting karena dapat memberikan kepuasan kepada 

nasabah yang menggunakannya sehingga kontribusi dan keuntungan sistem pembayaran 

untuk negara menjadi lebih besar. 

Dengan mengacu pada hal diatas, maka perlu dilihat bagaimana efektifitas 

penggunaan instrumen sistem pembayaran non-tunai dalam bentuk card base yaitu kartu 

Pengaruh Automated..., ALVIN HAMID IBRAHIM, Ma.-IBS, 2011



6 
 

ATM, kartu debet, dan kartu kredit, serta dalam bentuk electronic based yaitu internet 

banking dan mobile banking efektif sebagai alat pembayaran. Efektifitas ini perlu dilihat 

karena jika hal yang telah disebutkan tadi terbukti efektif, maka dapat mengurangi 

kewajiban Bank Indonesia (BI) terhadap masyarakat dalam bentuk penyediaan uang 

kartal (uang tunai). Tolak ukur ini akan dilihat dari seberapa jauh efektifitas penggunaan 

ASQ untuk sistem pembayaran yang diukur dari kepuasan konsumen. 

BCA merupakan salah satu bank di Indonesia yang sangat mengedepankan 

pelayanan dengan menggunakan IT, dan dari komponen ASQ yang telah disebutkan 

diatas dapat dilihat bahwa BCA menggunakan ASQ untuk meningkatkan pelayanannya 

terhadap nasabah. BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama 

Bank Central Asia NV. Sejak saat itu BCA terus tumbuh dan berkembang di Indonesia, 

kemudian kecenderungan cobaan terbesar yang di hadapi BCA adalah saat terjadi krisis 

finansial pada tahun 1997. Kemudian BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) 

mengambil alih BCA pada tahun 1998 dan pada bulan desember di tahun yang sama juga 

BCA dapat kembali ke posisi seperti sebelum krisis. Kemudian pada tahun 2000 BPPN 

kembali menyerahkan BCA kepada BI (Bank Indonesia).  

Kemudian BCA terus berkembang sampai saat ini. Pada tahun 2009 BCA 

menerima penghargaan sebagai “Bank Ritel Terbaik di Indonesia pada tahun 2008" 

dalam sebuah acara Pemberian Penghargaan bertajuk "The Asian Banker Excellence in 

Retail Financial Services Award 2009" hal ini didasari beberapa hal yaitu pertumbuhan 

yang tetap tinggi pada jasa keuangan ritel yang didorong oleh produk kredit perumahan 

dan kendaraan, pertumbuhan nasabah yang sangat kuat pada angka 28%, profit yang 

tetap terpelihara dalam jasa keuangan ritel, dan kemampuan untuk menarik dana 

masyarakat selama krisis dengan dukungan jaringan yang kokoh dan konservatif. Pada 
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tahun 2009 saja tercatat ada 8,5 juta rekening nasabah BCA, dan berikut adalah transaksi 

yang mereka lakukan : 

Tabel 1.2 Transaksi Melalui Delivery Channels Nasabah BCA 2009 

 

Sumber : Laporan Tahunan BCA 2009 

Sekarang di tahun 2010, terhitung BCA telah memiliki sekitar 6.710 ATM tunai 

maupun non-tunai serta ATM Setoran Tunai yang disediakan di berbagai lokasi strategis 

di seluruh Indonesia untuk melayani nasabahnya yang terus bertambah. Sampai saat ini 

BCA terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah 

yang berbasis teknologi seperti ASQ. Direktur BCA Suwignyo Budiman mengatakan 

“ATM merupakan fasilitas paling awal dikembangkan BCA. Hampir seluruh transaksi 

pembayaran fasilitas publik dibayar melalui ATM”. Kemudian dia juga mengatakan 

bahwa BCA akan terus mengembangkan pelayanan tidak hanya di ATM, namun juga 

internet banking dan M-Banking. Ini di karenakan “Investasi klik BCA dan M-Banking 

jauh lebih murah, ketimbang ATM”. (Tempo Interaktif, Januari 2009) 

Dari uraian-uraian tersebut maka peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Pengaruh Automated Service Quality Terhadap Tingkat 

Kepuasan Nasabah Bank Central Asia Jakarta” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang penulisan diatas, maka penulis mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi BCA adalah ketatnya persaingan yang ada di industri 

perbankan. Oleh karena itu sedapat mungkin bank harus dapat memuaskan 

konsumennya, sehingga konsumen yang telah ada dapat tetap loyal terhadap bank 

tersebut dan kemudian dapat menarik konsumen baru. Untuk itu BCA harus selalu 

berinovasi agar dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanannya 

kepada nasabah. 

Salah satu cara yang digunakan BCA adalah dengan menerapkan ASQ. Melalui 

ATM, Internet banking, dan M-Banking BCA mencoba untuk dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik demi mencapai kepuasan konsumen. Oleh sebab itu, memberikan 

pelayanan yang terbaik melalui ASQ sangat penting untuk dilakukan oleh BCA agar 

dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen dan pada akhirnya akan membawa 

bermanfaat bagi BCA. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Dari identifikasi masalah di atas, diperoleh cakupan permasalahan yang begitu 

luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis 

memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Oleh karena itu 

pada penulisan kali ini penulis memilih untuk meneliti nasabah BCA yang berdomisili di 

wilayah DKI Jakarta dan menggunakan ASQ. Selain itu lingkup penelitiannya adalah 

meneliti dampak peggunaan ASQ terhadap tingkat kepuasan terkini yaitu pada periode 

Maret hingga Juli tahun 2011. 
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1.4 Perumusan Masalah 

 Dengan merujuk pada pembatasan masalah diatas maka dapat disimpulkan  

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Sejauh mana faktor-faktor ASQ yaitu Service Delivery Channel dan Additional 

dimension ASQ berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan konsumen 

nasabah BCA. 

2. Faktor ASQ manakah yaitu Service Delivery Channel atau Additional 

dimension yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen nasabah 

BCA. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor ASQ yaitu Service Delivery Channel dan 

Additional dimension ASQ berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 

konsumen nasabah BCA. 

2. Untuk mengetahui Faktor ASQ manakah yaitu Service Delivery Channel atau 

Additional dimension yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

konsumen nasabah BCA. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Bagi Regulator 

 Untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan faktor-faktor  ASQ 

terhadap sistem pembayaran dan dampaknya bagi nasabah, sehingga dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi regulator untuk mengambil keputusan 

atau kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan komponen ASQ dalam 

sistem pembayaran. 

1.6.2 Bagi Manajemen 

Untuk memberikan pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan bagi 

TOP management dalam pengambilan keputusan dan strategi perusahaan. 

Terutama yang terkait dengan tingkat kepuasan konsumen. 

1.6.3 Bagi Akademisi 

 Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pemasaran 

terutama tentang tingkat kepuasan konsumen.  

1.6.4 Bagi Penulis 

 Manfaat bagi penulis adalah agar penulis mampu untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan di dunia kerja. Selain itu untuk memenuhi sebagian syarat 

untuk menjadi sarjana strata S1 di STIE Indonesia Banking School. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dimana sitematika penulisannya 

adalah sebagai berikut : 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, merupakan bab landasan teori, yang berisikan tentang tinjauan 

pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesa. 

Bab ketiga, merupakan bab metodologi penelitian, terdiri atas pemilihan obyek 

penelitian, data yang dihimpun, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, 

dan teknik pengujian hipotesis. 

Bab keempat, merupakan bab yang berisikan hasil penelitian, terdiri atas 

gambaran umum obyek penelitian, pembahasan hasil penelitian, kesesuaian dengan 

landasan teori, implikasi manajerial, perbandingan dengan hasil penelitian 

sebelumnya. 

Bab kelima, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran, terdiri atas 

kesimpulan, ringkasan dari bab-bab terdahulu, jawaban atas perumusan masalah, dan 

saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Sistem Pembayaran 

 Pada dasarnya ASQ mendukung sistem pembayaran yang efektif, karena 

didalamnya terdapat variabel service delivery channel yang terdiri dari ATM, mobile 

banking¸ dan internet banking yang termasuk kedalam instrumen pembayaran non-tunai. 

Definisi dari sistem pembayaran itu sendiri adalah suatu sistem yang mencakup 

seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan 

pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan 

ekonomi (UU BI pasal 6 angka 1 tahun 1999). Dalam arti singkatnya sistem pembayaran 

adalah perpindahan nilai uang dari suatu pihak kepada pihak lain atas suatu transaksi 

ekonomi. 

 Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadikan sistem pembayaran tersebut 

penting dalam perekonomian, yaitu : 

 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. 

Sistem pembayaran yang efektif akan memfasilitasi perpindahan dana (flow of 

funds) secara efisien, aman, dan cepat untuk mendukung transaksi 

perekonomian. Selain itu sistem pembayaran yang baik juga akan mendukung 

efektifitas dan efisiensi fungsi intermediasi lembaga keuangan. 

2. Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan. 

 Pembayaran dan sistem setlemen sangat berhubungan dengan stabilitas 

keuangan. Nilai transaksi yang sangat besar memungkinkan kegagalan dalam 
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sistem yang dapat mengakibatkan ketidak stabilan keuangan dan ekonomi 

yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh jaringan yang menghubungkan semua 

peserta yang berpartisipasi didalamnya. Oleh karena itu, penting untuk 

dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga kemungkinan kesulitan 

keuangan menyebar dari satu peserta yang lain menjadi sangat kecil. 

3. Mendukung Efektifitas Operasi Moneter. 

 Otoritas moneter memiliki kepentingan dalam mempromosikan sistem 

pembayaran yang kuat dan efisien dan mencari cara agar meminimalisasi 

risiko sistemik dalam sistem pembayaran karena hal ini dapat berdampak 

terhadap pelaksanaan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan dan 

fungsi-fungsi perekonomian secara keseluruhan. 

Sumber : Pusat pendidikan dan studi kebanksentralan, 2011. 

Dengan mengacu pada hal diatas, maka perlu dilihat bagaimana efektifitas 

penggunaan instrumen sistem pembayaran non-tunai dalam bentuk card base yaitu kartu 

ATM, kartu debet, dan kartu kredit, serta dalam bentuk electronic based yaitu internet 

banking dan mobile banking efektif sebagai alat pembayaran. Efektifitas ini perlu dilihat 

karena jika hal yang telah disebutkan tadi terbukti efektif, maka dapat mengurangi 

kewajiban Bank Indonesia (BI) terhadap masyarakat dalam bentuk penyediaan uang 

kartal (uang tunai). Hal ini akan dilihat dari seberapa jauh efektifitas penggunaan ASQ 

mendukung sistem pembayaran yang efektif, diukur dari kepuasan konsumen. 

 Dikarenakan alasan-alasan diatas, sistem pembayaran merupakan suatu hal yang 

harus diawasi dan dijaga kelancarannya karena memberikan banyak manfaat bagi 

perekonomian suatu negara. Oleh karena itu BI sebagai operator, regulator, dan 
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pengawas harus dapat mengendalikan dan meminimalisasi resiko-resiko yang kerap 

timbul dalam sistem pembayaran. Berikut adalah resiko-resiko yang ada dalam sistem 

pembayaran : 

1. Resiko Kredit 

Yaitu risiko yang muncul ketika terdapat pihak yang tidak mampu untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya baik pada saat jatuh tempo maupun pada 

masa mendatang. 

2. Resiko Likuiditas 

 Yaitu risiko ketika salah satu peserta tidak memiliki cukup dana untuk 

memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, meskipun mungkin mampu pada 

masa mendatang. 

3. Resiko Hukum 

 Yaitu risiko karena lemahnya dasar hukum atau adanya ketidakpastian hukum 

pada kerangka kerja yang menyebabkan munculnya risiko kredit dan risiko 

likuiditas. 

4. Resiko Operasional 

 Yaitu risiko karena tidak berfungsinya perangkat teknis atau terjadinya 

kekeliruan kegiatan operasional sehingga menimbulkan terjadinya risiko kredit 

dan risiko likuiditas. 

5. Resiko Sistemik 

 Yaitu risiko yang disebabkan satu peserta tidak dapat memenuhi kewajibannya 

atau terjadinya gangguan pada sistem, yang akan berdampak pada munculnya 

ketidak mampuan seluruh peserta/lembaga keuangan dalam sistem untuk 
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memenuhi kewajibannya, yang kemudian menimbulkan risiko kredit dan 

likuiditas yang lebih luas dan dapat mengancam kestabilan sistem dan pasar 

keuangan. 

 Dalam mengembangkan sistem pembayaran di Indonesia BI juga memiliki empat 

prinsip untuk di jadikan pedoman, yaitu pengendalian resiko yang telah disebutkan 

diatas, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Prinsip ini juga sesuai 

dengan kegiatan BI untuk mendorong terbentuknya less cash society agar kewajiban BI 

terhadap masyarakat dalam penyediaan uang kartal berkurang, sehingga dapat 

meringankan beban tugas dari BI itu sendiri. 

 Mengingat uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran 

merupakan suatu hal yang penting untuk diawasi dan dijaga kelancarannya dikarenakan 

fungsinya yang sangat  penting bagi perekonomian. Menurut Spindler dan Summers 

(dalam pusat pendidikan dan studi kebanksentralan, 2011) BI sebagai bank sentral 

memiliki tiga tanggung jawab, yaitu : 

1. Tanggung Jawab Pengawasan (supervisory responsibilities) 

Bank sentral harus yakin bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai 

dengan prinsip utama, yakni aman, efisien, dan handal. Pengawasan 

menekankan aspek asessment terhadap ketaatan (compliance) 

penyelenggaraan sistem pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip standar 

internasional. 

2. Tanggung Jawab Operasional (operational responsibilities) 

Bank sentral harus memperhitungkan bahwa mekanisme operasional sistem 

pembayaran yang dilakukan (terutama pembayaran bernilai besar-HVPS) 

berjalan dengan baik. Pembayaran bernilai besar masuk dalam kategori 

systemically important payment system (SIPS), yaitu sistem pembayaran 
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yang bersifat kritikal karena transmisi pembayaran antar bank yang bernilai 

besar dan urgen menggunakan saluran ini. 

3. Tanggung Jawab Kebijakan (policy responsibilities) 

Guna menjamin terciptanya sistem pembayaran yang aman dan lancar, bank 

sentral berperan penting dalam pengembangan kebijakan dan pengaturan 

penyelenggaraan sistem pembayaran suatu negara. Bank sentral dapat 

menerapkan berbagai kebijakan dalam rangka pengurangan tingkat risiko. 

 Dengan menjalankan kewajibannya dengan baik, diharapkan BI dapat 

menjalankan salah satu tugasnya untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran sehingga sistem pembayaran dapat memberikan kontribusi yang maksimal 

dalam perekonomian Indonesia. Dengan ini juga diharapkan ASQ dapat membantu BI 

untuk melaksanakan hal tersebut mengingat keterkaitannya yang sangat erat dan juga 

dampak yang diberikan jika ternyata dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen. 

  

2.1.2 Pengertian Service dan Service Quality 

 Pada saat ini service (jasa) tak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kita 

sebagai manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang 

lain, oleh karena itu jasa sangat lah lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan 

menggunakan jasa dari orang lain maka kita bisa mencapai tujuan yang tidak bisa 

dicapai oleh diri kita sendiri. 

 Jasa sendiri merupakan sebuah produk yang bersifat intangible (tidak nyata), 

dalam arti singkatnya secara fisik kita tidak dapat merasakan keberadaan jasa dan tidak 

menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. Menurut Kotler dan Armstrong (2004) jasa 

adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan untuk dujual yang secara essensial tidak 
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berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apa pun. Contohnya seperti jasa 

perbankan, penerbangan, hotel, dan perbaikan rumah. Sedangkan menurut Stanton 

(Swasta, 1990) jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasikan secara tersendiri, yang 

pada hakekatnya bersifat tak teraba (intangible) yang merupakan pemenuhan kebutuhan 

dan tidak harus terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Untuk menghasilkan jasa 

mungkin perlu atau mungkin pula tidak diperlukan penggunaan benda nyata (tangible). 

Akan tetapi sekalipun benda itu perlu namun tidak terdapat adanya pemindahan hak 

milik atas benda tersebut. 

 Berdasarkan dari kedua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jasa 

merupakan suatu produk yang memiliki ciri tersendiri yaitu bersifat intangible (tidak 

nyata) dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apapun. 

 Berbagai faktor bisa dikemukakan sebagai pemicu perkembangan sektor jasa 

yang sedemikian pesat, diantaranya (Schoell dan Gultinan, 1992): 

1. Adanya peningkatan pengaruh sektor jasa dalam perekonomian. 

2. Waktu santai yang semakin banyak. 

3. Presentase wanita yang masuk dalam angkatan kerja semakin besar. 

4. Tingkat harapan hidup semakin meningkat. 

5. Produk-produk yang dibutuhkan dan dihasilkan semakin kompleks. 

6. Adanya peningkatan kompleksitas kehidupan. 

7. Meningkatnya perhatian terhadap ekologi dan kelangkaan sumber daya. 

8. Perubahan teknologi berlangsung semakin cepat. 

 Sebenarnya pembedaan antara secara ketat antara barang dan jasa sukar 

dilakukan, karena pembelian barang kerapkali disertai dengan jasa-jasa khusus, dan 
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pembelian suatu jasa sering pula meliputi barang-barang untuk melengkapinya. (O’neil, 

1994. Dan Kotler, 1983). Banyak pakar yang melakukan klasifikasi jasa, dimana masing-

masing ahli menggunakan dasar pembedaan yang disesuaikan dengan sudut pandangnya 

masing-masing. Berikut adalah klasifikasi jasa berdasarkan tujuh kriteria menurut 

Lovelock  (dalam Tjiptono, 1996), yaitu : 

1. Segmen pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa kepada konsumen 

akhir (misalnya taksi, asuransi jiwa, dan pendidikan) dan jasa kepada konsumen 

organisasional (misalnya jasa akuntansi, konsultasi manajemen, dan konsultasi 

hukum). 

2. Tingkat Keberwujudan (tangibility) 

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk fisik dengan 

konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

yaitu : 

1. Rented Goods Service 

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk-produk 

tertentu berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu tertentu pula 

(contoh menyewa mobil dan apartemen). 

2. Owned Goods Service 

Pada owned goods service, produk-produk yang dimiliki konsumen 

direprarasi, dikembangkan atau ditingkatkan untuk kerjanya, atau 

dipelihara/dirawat oleh perusahaan jasa. (contoh jasa reparasi). 
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3. Non-Goods Service 

Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal bersifat intangible 

ditawarkan kepada para pelanggan. (contoh supir, baby-sitter, dan dosen). 

3. Keterampilan Penyedia Jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa, jasa terdiri atas professional 

service (misalnya konsultan manajemen, konsultan hukum, dan konsultan pajak) 

dan nonprofessional service (misalnya supir taksi dan penjaga malam). 

4. Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi commercial service atau 

profit service (misalnya penerbangan, bank, dan jasa parsel) dan nonprofit service 

(misalnya sekolah, yayasan, dana bantuan, perpustakaan, dan museum). 

5. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service (misalnya 

pialang, angkutan umum, dan perbankan) dan nonregulated service (misalnya 

makelar, katering, dan pengecatan rumah) 

6. Tingkat Intensitas Karyawan 

Berdasarkan tingkat intensitas karyawan (keterlibatan tenaga kerja), jasa dapat 

dikelompokan menjadi dua macam, yaitu equipment based service (seperti cuci 

mobil otomatis, jasa sambungan telepon jarak jauh, dan ATM) dan people based 

service (seperti pelatih sepakbola, satpam, jasa akuntansi, dan konsulasi 

manajemen). 

7. Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, secara umum jasa dapat dibagi menjadi high-

contact service (seperti universitas, bank, dokter, dan pegadaian) dan low-contact 

service (misalnya bioskop) 
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Selain berdasarkan kriterianya, jasa juga dibedakan melalui karakteristiknya. 

Menurut Kotler (1997) karakteristik jasa dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Intangible (Tidak berwujud) 

 Suatu jasa mempunyai sifat tidak berwujud, sehingga tidak dapat dirasakan dan 

dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu tugas penyedia jasa 

adalah mengelola bukti itu untuk mewujudkan jasa atau barang yang tidak 

berwujud. 

b. Inseperability (Tidak dapat dipisahkan ) 

      Pada umumnya jasa yang diproduksi (dihasilkan) dan dirasakan pada waktu 

bersamaan dan apabila dikehendaki oleh seseorang untuk diserahkan kepada 

pihak lainnya, maka dia akan tetap merupakan bagian dari jasa tersebut. 

c. Variability ( Bervariasi ) 

 Jasa senantiasa mengalami perubahan, tergantung dari siapa penyedia jasa, 

penerima jasa, dan kondisi di mana jasa tersebut diberikan. 

d. Perishability (Tidak tahan lama) 

 Daya tahan suatu jasa tergantung situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor, 

misalnya : perubahan zaman, teknologi dan sebagainya. 

 Service quality (kualitas jasa) merupakan bagian yang sangat penting dari jasa itu 

sendiri. Dalam bisnis jasa, sikap dan pelayanan contact personnel merupakan aspek yang 

sangat penting dalam menentukan kualitas jasa yang akan dihasilkan (Tjiptono, 1996). 

Bila aspek tersebut dilupakan atau tidak diperhatikan, maka dalam waktu yang tidak 

lama perusahaan yang bersangkutan bisa dijauhi oleh pelanggan lama bahkan akan 

dijauhi oleh calon pelanggan. 
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 Definisi kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 1996) kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

keinginan pelanggan. Dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi 

kualitas jasa, yaitu expected service dan perceived service (Parasuraman, et al, 1985). 

Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang 

diharapkan atau bahkan melebihi maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas 

jasa dipersepsikan buruk.  

 Kualitas total suatu jasa terdiri atas tiga komponen utama menurut Gronroos 

(dalam Tjiptono, 1996), yaitu : 

1. Technical Quality 

Yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output (keluaran) jasa yang 

diterima pelanggan. Menurut Parasuraman, et al, (dalam Bojanic. 1991) 

technical quality dapat diperinci lagi menjadi : 

a) Search Quality, yaitu kualitas yang dapat dievaluasi pelanggan 

sebelum membeli, misalnya harga. 

b) Experience Quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dievaluasi 

pelanggan setelah membeli atau mengkonsumsi jasa. Contohnya 

ketepatan waktu, kecepatan pelayanan, dan kerapian hasil. 

c) Credence Quality, yaitu kualitas yang sukar dievaluasi pelanggan 

meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa. Misalnya kualitas operasi 

jantung. 
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2. Functional Quality 

Yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian suatu jasa. 

3. Corporate Image 

Yaitu profil, reputasi, citra umum, dan daya tarik khusus suatu perusahaan. 

Berdasarkan komponen-komponen diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

output jasa dan cara penyampaiannya merupakan faktor-faktor yang dipergunakan untuk 

menilai kualitas jasa. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan (Kotler. 1994). Hal ini berarti bahwa citra akan kualitas jasa yang 

baik bukan berasal dari penyedia jasa tersebut, melainkan dari konsumen yang 

menggunakan jasa tersebut. Oleh karena itu merekalah yang seharusnya menentukan 

kualitas suatu jasa. 

 

2.1.3 Pengertian Automated Service Quality 

 Santos (2003) menyebutkan bahwa service quality (kualitas jasa) merupakan 

salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dari electronic commerce 

(perdagangan elektronik). Persepsi dan preferensi konsumen mengenai kualitas jasa telah 

dinilai memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan sebuah bank (Mouawad & 

Kleiner, 1996). 

 Untuk meningkatkan kualitas jasa maka industri perbankan menggunakan aspek 

teknologi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan kepuasan serta kemudahan bagi nasabah bank tersebut. Dalam Al-Hawari, 

Hartley, dan Ward (2005), Dabholkar & Bagozzi (2002) mengatakan bahwa “belakangan 

ini, teknologi memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pertumbuhan dari 
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penyampaian jasa (service delivery) dan juga dampak yang mendalam terhadap jasa 

pemasaran (Bitner et al, 2000)”. Definisi dari teknologi informasi itu sendiri menurut 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/15/PBI/2007 adalah teknologi terkait sarana 

komputer, telekomunikasi dan sarana elektronis lainnya yang digunakan dalam 

pengolahan data keuangan dan atau pelayanan jasa perbankan. Penggunaan teknologi 

inilah yang dinamakan Automated Service Quality (ASQ). Pengertian ASQ secara 

sederhana menurut Santos (2003) adalah evaluasi pelanggan secara keseluruhan 

mengenai keunggulan penyediaan pelayanan melalui jaringan elektronik seperti internet, 

Automated Teller Machine (ATM), dan telepon banking (mobile banking). 

 Tinjauan mengenai konseptualisasi automated service menunjukan bahwa 

definisi umum mengenai ASQ mencakup referensi khusus untuk internet namun 

meniadakan pencantuman dimensi pelayanan penting lainnya seperti telepon. Contohnya 

dalam Al-Hawari, Hartley, dan Ward (2005), Ruyter et al (2001) mengatakan automated 

service sebagai interaktif, penuh konten, dan pelayanan konsumen berbasis internet, 

yang mendorong konsumen dan mengintegrasikan dengan proses pelayanan konsumen  

dari organisasi dan teknologi dengan tujuan untuk menguatkan hubungan antara 

konsumen dengan perusahaan. Kemudian masih dalam sumber yang sama, Surjadjaja et 

al (2003) mengidentifikasikan automated service sebagai jasa berbasiskan web yang 

disampaikan melalui internet dimana interaksi konsumen atau kontak dengan organisasi 

terbatas dari informasi dan teknologi komunikasi itu sendiri atau ICT (Information and 

Communication Technology).  

 Dalam jurnalnya Al-Hawari, Hartley, dan Ward (2005) mengatakan bahwa 

setelah diamati secara umum tidak ada teori ataupun model mengenai ASQ yang dianut 

atau diterima secara umum oleh para ekonom. Oleh karena itu dalam jurnalnya 
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“Measuring Banks’Automated Service Quality : A Confirmatory Factor Analysis 

Approach” mereka mencoba untuk mengetahui faktor-faktor atau variabel-variabel apa 

saja yang termasuk kedalam ASQ.  Dalam jurnalnya dikatakan bahwa ada tiga faktor 

yang dapat mengkonseptualisasikan ASQ dan dua dimensi tambahan yaitu : 

1. ATM Service Quality. 

2. Telephone Banking Service Quality (M-Banking). 

3. Internet Banking Service Quality. 

4. Perceived Price Quality. 

5. Core Service Quality. 

Berikut merupakan kerangka pemikiran dan penjabaran dari model tersebut : 

Gambar 2.1 The Critical Factors of Customer-Perceived Banking Automated Service 

Quality (ASQ) 

 

Sumber : Al-Hawari, Hartley, dan Ward (2005) 
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2.1.3.1 ATM (Automated Teller Machine) 

ATM (Automated Teller Machine) merupakan salah satu alat yang di sediakan 

oleh bank untuk memudahkan nasabah bertransaksi tanpa harus bertatap muka secara 

langsung dengan teller maupun datang ke kantor bank yang bersangkutan. Menurut John 

Mc Gill (2004) (dalam Musiime dan Biyaki, 2010.) ATM adalah perangkat 

telekomunikasi terkomputerisasi yang memberikan pelanggan dari sebuah lembaga 

keuangan akses kepada transaksi keuangan di ruang publik tanpa memerlukan petugas 

bank atau teller.  

Pada saat ini BCA sendiri memiliki 4 jenis ATM yaitu : 

1.   ATM BCA Multifungsi 

ATM BCA multi fungsi adalah ATM BCA untuk bebagai transaksi perbankan baik 

tunai maupun non-tunai: 

 Tarik Tunai  

 Transfer antar rekening BCA  

 Transfer antar bank secara real time online  

 Transaksi pembayaran*:  

Telepon, Telepon Selular/Genggam, PLN, Kartu Kredit, Pendidikan, Internet, 

angsuran pembiayaan, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PAM (Perusahaan 

Air Minum), Asuransi, TV Kabel dan lain-lain. Fasilitas ini hanya berlaku 

untuk pemilik rekening dalam mata uang Rupiah.  

 Informasi Saldo  

 Isi Pulsa*:  

Simpati, Bebas, Mentari, IM3, Smart, StarOne, dan lain-lain. 

Serta PLN prepaid.  

 Informasi Kurs: USD dan SGD  
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 Pembelian:  

Pembelian Tiket Garuda Indonesia, Reksadana, dan Saham  

 Ubah Pin  

 Registrasi:  

Internet Banking klik BCA, Mobile Banking m-BCA, dan Isi Ulang Pulsa via 

SMS  

* khusus untuk rekening IDR 

2.   ATM BCA Tarik Tunai 

ATM BCA Tunai adalah ATM BCA yang disediakan khusus untuk transaksi 

penarikan uang tunai. 

3.   ATM BCA Non-Tunai 

ATM BCA non-Tunai adalah ATM BCA yang disediakan khusus untuk transaksi 

perbankan non-Tunai. ATM non-Tunai memiliki semua fitur yang terdapat pada 

ATM multifungsi kecuali untuk transaksi tarik tunai. 

4.   ATM BCA Setoran Tunai atau Cash Deposit Machine 

ATM BCA Setoran Tunai adalah ATM BCA yang disediakan khusus untuk 

transaksi setor tunai bebas bea baik ke rekening sendiri maupun ke rekening 

nasabah BCA lain sampai Rp. 10 juta per hari. Transaksi langsung masuk saat itu 

juga. Setoran tunai Anda dapat dalam pecahan Rp, 20.000, Rp. 50,000 ataupun 

Rp. 100.000. Jadi sekarang Anda dapat melakukan transaksi penyetoran kapan 

saja tanpa harus antri di teller dan mengisi form setoran.  

 (Sumber : www.klikbca.com 2011) 

2.1.3.2 Telephone Banking  

Telephone Banking atau Mobile Banking (M-Banking) menurut Cronin, Mary L 

(dalam Musiime dan Biyaki, 2010) adalah layanan yang disediakan oleh lembaga 
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keuangan yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi melalui telepon. 

Sedangkan menurut Anyasi dan Otubu (2009) Mobile Banking (atau yg dikenal m-

banking, sms banking, atau yang lainnya) adalah istikah yang digunakan untuk 

melakukan cek saldo, transaksi rekening, pembayaran, dan lain lain melalui perangkat 

sepeti ponsel. Pada M-BCA itu sendiri terdapat lima jenis menu yang dapat digunakan 

nasabah dalam bertransaksi. Berikut adalah penjelasan dari menu-menu tersebut : 

Tabel 2.1 Menu Transaksi M-BCA 

 

Sumber : www.klikbca.com (2011) 

2.1.3.3 Internet Banking  

Menurut Ndubisi et al (2003) (dalam Musiime dan Biyaki. 2010) Internet 

Banking sebagai sebuah teknologi telah membetuk kembali industri jasa perbankan, 

produk yang baru, dan jasa yang di tawarkan melalui internet. Arti dari Internet Banking 
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itu sendiri menurut John Wiley (1997) (dalam Musiime dan Biyaki 2010) adalah saluran 

penyampaian jasa terbaru yang ditawarkan oleh bank di banyak negara maju dan 

berkembang yang memperbolehkan konsumen untuk melakukan transaksi keuangan 

pada jaringan websiteyang aman dan di operasikan oleh bank tersebut atau bank virtual. 

Untuk BCA layanan Internet Banking-nya disebut dengan Klik BCA. Klik BCA 

memiliki delapan menu yang memiliki fungsi sebagai berikut : 

Gambar 2.2 Menu Transaksi Klik BCA 

 

Sumber : www.klikbca.com (2011) 

2.1.3.4 Perceived Price 

Zeithaml (1988)  mengemukakan bahwa dari perspektif konsumen, harga adalah 

perihal apa yang diberikan atau dikorbankan dalam upaya untuk memperoleh suatu 

produk. Jacoby dan Olson (1977) dalam Zeithaml (1988) membedakan harga menjadi 

harga obyektif (harga aktual dari suatu produk) dan perceived price (harga menurut 

konsumen). Secara sederhana Perceived Price berarti harga yang wajar dan masih dapat 
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diterima oleh konsumen. Zeithaml (1988) juga menyatakan bahwa penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan menemukan bahwa konsumen tidak selalu mengingat harga aktual 

dari suatu produk, namun mereka melihat harga menurut pendapat mereka dan bagi 

mereka harga hanya dikategorikan murah atau mahal.  

.Variabel harga (perceived price) dapat diukur melalui indikator-indikator yang 

dikembangkan oleh Smith dan Park (1992) dan Yoo et al (2000) (dalam Harianto, 2006) 

yaitu equal price, make sense, dan expensive price. 

Gambar 2.3 Indikator Perceived Price 

 

 

  

 

 

 

 Sumber : Smith dan Park (1992) dan Yoo et al (2000) 

2.1.3.5 Core Service 

Bank adalah suatu organisasi yang bergerak dalam bidang jasa. Dalam kegiatan 

operasionalnya sehari-hari, bank harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

untuk dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Oleh karena itu perusahaan haruslah 

memberikan pelayanan tambahan (suplement service) disamping memberikan pelayanan 

utamanya (core service) untuk dapat mencapai kepuasan konsumen tersebut. 

Goncalves (1998) mengatakan bahwa jasa inti (core service) adalah “apa yang 

pelanggan lihat sebagai dasar ekspektasi mereka akan suatu jasa. Mereka tidak akan 

Perceived Price 

Equal Price Make Sense Expensive Price 
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melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan tersebut kecuali perusahaan itu 

menawarkan jasa tersebut.” Sedangkan yang menjadi jasa tambahan (suplementary 

service) menurutnya adalah “apa yang membantu konsumen untuk memilih diantara 

perusahaan-perusahaan yang akan melakukan bisnis dengan mereka”. Dari definisi 

tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa core service adalah pelayanan yang 

memang sudah ditawarkan sejak awal untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, 

sedangkan suplementary service adalah pelayanan tambahan yang diberikan kepada 

konsumen untuk memberikan nilai tambah dimata konsumen dan memenangkan 

persaingan yang ada di industri tersebut. 

 

2.1.4 Pengertian Kepuasan Konsumen 

Dengan semakin banyaknya pemain di industri perbankan, maka persaingan yang 

ada juga semakin ketat. Akibatnya perusahaan berusaha untuk lebih terlibat dalam 

penyediaan pelayanannya demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini 

dimaksudkan agar perusahaan dapat memberi kepuasan kepada konsumen. Dewasa ini 

juga diyakini bahwa kepuasan konsumen menjadi salah satu cara untuk memenangi 

persaingan yang ada. Selain itu dengan memberi kepuasan konsumen perusahaan dapat 

mempertahankan loyalitas pelanggan sehingga memberi keuntungan yang lebih bagi 

perusahaan dalam berbagai hal. 

 Kepuasan pelanggan setelah melakukan pembelian suatu produk ditentukan dari 

kinerja yang ditawarkan oleh produk tersebut dikaitan dengan ekspektasi pelanggan. 

Kotler dan Keller (2006) mendefinisikan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

adalah perasaan senang ataupun kekecewaan dari seseorang yang dihasilkan dari 

membandingkan kinerja produk (atau hasilnya) dengan harapan dari konsumen tersebut. 
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Jika kinerjanya tidak sesuai dengan harapan konsumen, maka konsumen akan merasa 

tidak puas. Namun jika kinerjanya sama dengan harapan konsumen, maka konsumen 

akan merasa puas. Begitu juga jika kinerjanya melebihi harapan konsumen, maka 

konsumen akan merasa puas atau gembira. 

 Tjiptono (2001) menjelaskan konsep kepuasan konsumen sebagai berikut : 

Gambar 2.4 Konsep Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

Dia menjelaskan kepuasan konsumen adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan dan kinerja aktual produk dalam 

pemakaiannya. Kepuasan  pelanggan merupakan evaluasi purna beli di mana alternatif 

yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila, hasil tidak memenuhi harapan.  

 Menurut A.W. Tunggal (2001) kepuasan pelanggan adalah sejauh mana 

anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah 

ketimbang harapan pelanggan, pembelinya tidak puas. Bila sesuai atau melebihi harapan, 

pembelinya merasa puas. 

Tujuan Perusahan 

Produk 

Nilai Produk bagi 

Konsumen 

Tingkat Kepuasan 

Konsumen  

Harapan Konsumen 

Terhadap Produk 

Kebutuhan dan 

Keinginan Konsumen 
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 Dari ketiga definisi diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kepuasan 

konsumen adalah perasaan dari konsumen pada saat kinerja barang yang dibelinya 

melebihi dari harapan pada saat ia membeli barang tersebut. Kotler dan Keller (2006) 

mengatakan bahwa perusahaan seharusnya mengukur tingkat kepuasan konsumen secara 

rutin karena kepuasan konsumen adalah salah satu kunci kepada retensi konsumen atau 

loyalitas konsumen. Konsumen yang merasa puas biasanya akan tetap setia (loyal) lebih 

lama, membeli lebih banyak produk baru yang diperkenalkan oleh perusahaan maupun 

produk yang diperbaharui, lebih banyak bercerita tentang perusahaan dan produknya, 

lebih sedikit memperhatikan produk kompetitor, lebih tidak sensitif terhadap perubahan 

harga, menawarkan ide-ide mengenai produk atau jasa kepada perusahaan, dan memakan 

biaya lebih sedikit di bandingkan dengan konsumen baru karena itu menjadi hal rutin. 

 Ketika konsumen memberikan peringkat kepuasan mereka kepada kinerja dari 

produk perusahaan tersebut, perusahaan perlu mengetahui seberapa baik kinerja mereka 

dimata konsumen. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kepuasan konsumen 

secara rutin. Ada  beberapa metode yang bisa dipergunakan untuk mengukur tingkat 

kepuasan konsumen. Berikut adalah metode-metode yang dapat dipergunakan menurut 

Kotler dan Keller (2006) : 

1) Periodic Surveys (survey secara berkala), dapat melacak tingkat kepuasan 

konsumen secara langsung. Salah satu caranya adalah konsumen diberikan 

beberapa pertanyaan untuk mengukur niatan mereka untuk melakukan pembelian 

ulang dan kesukarelaan atau keinginan mereka untuk merekomendasikan 

perusahaan dan produknya kepada yang lain. 
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2) Customer Loss Rate (tingkat kehilangan konsumen), perusahaan dapat 

memonitor dan menghubungi konsumen yang telah berhenti atau menggunakan 

jasa dan produk dari perusahaan lain dan belajar mengapa ini bisa terjadi. 

3) Mytery Shopper (pembelanja misterius), perusahaan dapat menyewa seseorang 

untuk bertingkah seperti pembeli potensial dan melaporkan kekuatan serta 

kelemahan  dari pengalamannya dalam membeli produk dari perusahaan dan 

produk kompetitor. 

Selain itu, kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat. Menurut 

Tjiptono 2001 (dalam Tangkuman. 2006) : 

1. Hubungan antara Perusahaan dan Para pelanggan menjadi harmoni.   

2. Memberikan dam yang baik bagi pembeli ulang. 

3. Mendorong terciptanya loyalitas pelanggan.  

4. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi 

perusahaan.  

5. Reputasi Perusahaan menjadi lebih baik di mata pelanggan . 

6. Peningkatan laba perusahaan. 

Dari penjelasan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Tingkat 

kepuasan konsumen haruslah diukur secara berkala karena memberikan berbagai 

manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan. 
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2.1.5 Hubungan Antara ASQ Dengan Kepuasan Konsumen 

 Dari teori-teori diatas kita ketahui bahwa Automated Service Quality terdiri  dari 

tiga faktor dengan dua dimensi tambahan, yaitu ATM, Telephone Banking, Internet 

Banking, Perceived Price, dan Core Service. Kelima faktor tersebut sangat berkaitan 

dengan kepuasan konsumen. ATM merupakan hal yang pada saat ini dapat kita temui 

dengan mudah di penjuru kota. Pihak perbankan mencoba untuk meningkatkan 

pelayanan mereka dengan memberi kemudahan kepada konsumen melalui ATM. Khan 

(2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat lima faktor kunci kualitas 

pelayanan ATM, yaitu convenience, efficient operation, security and privacy, 

reliability,dan responsiveness. Dari penelitian tersebut hasilnya kualitas pelayanan ATM 

memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap tingkat kepuasan konsumen. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa ATM memiliki dampak terhadap tingkat kepuasan 

konsumen. 

 Kemudian menurut Ahmad dan Al-Zubi (2011) dalam penelitiannya mengenai 

Internet Banking (E-banking) menyebutkan bahwa terdapat delapan faktor fungsional, 

yaitu accessibility, convenience, security, privacy, content, design, speed, fees and 

charges. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa faktor fungsional E-Banking memiliki 

hubungan yang positif terhadap kepuasan konsumen. Bukan hanya itu, kepuasan 

konsumen tersebut memiliki dampak terhadap loyalitas konsumen yang kemudian 

memicu konsumen untuk menyebarkannya dari mulut ke mulut (word of mouth). 

Kesimpulannya adalah E-banking berhubungan terhadap kepuasan konsumen dan 

kepuasan konsumen merupakan faktor mediasi antara loyalitas konsumen dan WOM. 
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 Mobile Banking juga merupakan salah satu hal penting yang berhubungan dengan 

kepuasan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2006) 

yang berjudul “Evaluasi Kepuasan Nasabah atas Layanan Perbankan Berbasis 

Mobile Banking Network”. Penelitian tersebut menggunakan lima kriteria penentu 

kualitas jasa pelayanan, yaitu tangible, empathy, reliability, responsiveness, dan 

assurance untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah terhadap M-Banking BCA.  

 Dari ketiga teori diatas dapat kita simpulkan bahwa ATM, Mobile Banking, dan 

Internet Banking memiliki hubungan terhadap tingkat kepuasan nasabah. Hal yang 

serupa juga dikemukakan oleh Musiime dan Biyaki (2010)  dalam jurnalnya “Bank 

client's perception of information technology usage, service delivery and customer 

satisfaction : reflections on uganda's banking sector”. Dalam jurnal tersebut terdapat 

teori bahwa tingkatan informasi dan teknologi mempengaruhi kepuasan konsumen 

dengan effective service delivery sebagai variabel intervensinya. Berikut merupakan 

kerangka pemikiran teori tersebut : 

Gambar 2.5 Kerangka pemikiran Musiime dan Biyaki 

Sumber : Bank client's perception of information technology usage, service delivery and 

customer satisfaction : reflections on uganda's banking sector 
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Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkatan informasi dan teknologi atau inovasinya di 

sektor perbankan akan memiliki dampak yang langsung terhadap kepuasan nasabah bank 

tersebut.  

 Kemudian dalam ASQ selain tiga faktor tersebut seperti yang sudah dibahas, ada 

dua dimensi tambahan yang mempengaruhi penilaian kualitas dari Automated Service 

yaitu Perceived Price dan Core Service. Perceived Price secara sederhana artinya adalah 

harga yang masih wajar dan dapat diterima oleh konsumen. Dimensi ini mempengaruhi 

penilaian konsumen terhadap tiga faktor lainnya yang berujung kepada kepuasan 

konsumen. Dalam jurnal yang berjudul “The influence of price fairness on customer 

satisfaction: an empirical test in the context of automobile purchases” (Herrmann, Xia, 

Monroe, dan Huber) peneliti meneliti banyak hal yang salah satunya adalah mengenai 

hubungan antara harga yang diterima konsumen atau harga yang dianggap adil bagi 

konsumen dengan kepuasan konsumen. Dari penelitian tersebut ternyata hasilnya adalah 

harga yang diterima konsumen tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam 

pembelian dan mempunyai dampak yang besar terhadap keputusan konsumen dalam 

menilai apakah mereka puas atau tidak. 

 Dimensi yang terakhir adalah Core Service, seperti yang sudah dibahas diatas 

definisinya adalah apa yang pelanggan lihat sebagai dasar ekspektasi mereka akan suatu 

jasa. Mereka tidak akan melakukan kegiatan bisnis dengan perusahaan tersebut kecuali 

perusahaan itu menawarkan jasa tersebut. Dari definisi diatas kita dapat melihat bahwa 

Core Service adalah hal yang pertama kali konsumen lihat sebelum bertransaksi dengan 

perusahaan tersebut, dan mereka memiliki standar ekspektasi terhadap jasa yang 

diberikan oleh perusahaan. Kesimpulannya adalah Core Service memiliki hubungan 
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dengan kepuasan konsumen karena jika hasil dari kinerjanya sesuai atau melebihi dari 

harapan konsumen maka konsumen tersebut akan puas, begitu juga sebaliknya. 

Untuk lebih jelasnya lagi berikut adalah rangkuman dari penelitian-penelitian 

diatas yang terkait dengan ASQ : 

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu 
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Sumber : Berbagai sumber 

Dari teori-teori diatas kita dapat menyimpulkan bahwa tiga faktor dan dua 

dimensi tambahan dari ASQ yaitu ATM, Internet Banking, Mobile Banking, Perceived 

Price, dan Core Service memiliki hubungan dengan kepuasan konsumen. 
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2.2 Rerangka Pemikiran 

   

  

   ASQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.3 Hipotesis 

1. H0 : Service Delivery Channel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat kepuasan konsumen nasabah BCA. 

Ha : Service Delivery Channel berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat kepuasan konsumen nasabah BCA. 

2. H0 : Additional Dimensions tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat konsumen kepuasan nasabah BCA. 

Ha : Additional Dimensions berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

kepuasan konsumen nasabah BCA. 

Kepuasan 

Konsumen 

 

 

Service Delivery 

Channel 

(X1) 

Additional Dimentions 

ASQ 

(X2) 

Y X 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Obyek Penelitian 

 Penelitian ini meneliti tentang manajemen pemasaran khususnya mengenai ASQ 

dan dampaknya terhadap kepuasan konsumen. Adapun yang menjadi obyek penelitian 

kali ini adalah BCA dengan subyek penelitiannya adalah nasabah BCA itu sendiri yang 

menggunakan komponen dari ASQ tersebut yaitu ATM, Internet Banking, dan Mobile 

Banking yang berada di wilayah DKI Jakarta. Alasan mengapa peneliti memilih BCA 

sebagai obyek penelitian adalah karena BCA adalah salah satu bank di Indonesia yang 

terdepan dan maju dari sisi Informasi Teknologinya (IT). Managing director PT BCA 

Tbk, Armand Wahyudi juga mengatakan bahwa “pada tahun 2011 saja BCA 

menginvestasikan Rp 500 miliar untuk untuk pengembangan IT-nya. Hal ini untuk 

meningkatkan pelayanan kepada nasabah BCA yang saat ini berjumlah 8,5 juta dan 2 

juta diantaranya menggunakan layanan internet banking” (sumber Malang post, 18 april 

2011). Dari pernyataan managing director BCA diatas kita dapat melihat komitmetn 

BCA dalam pengembangan IT-nya, oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk 

menjadikan BCA sebagai obyek penelitian. Kemudian dalam penelitian ini akan dilihat 

apakah ada hubungan antara ASQ dengan kepuasan nasabah, sehingga bisa di tentukan 

apakah variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat atau lemah dan berpengaruh 

signifikan atau tidak. 

 Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif – 

kausal. Menurut Zikmund (dalam Pratiwi, 2007) adalah penelitian yang dilakukan 
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dengan maksud untuk mendeskripsikan (melukiskan) sesuatu fakta lapangan secara 

sistematis. Sedangkan kausalitas berarti suatu langkah untuk mengevaluasi hubungan 

antar variabel yang diteliti dalam bentuk pengujian hipotesis 

 

3.2 Data Yang Akan Dihimpun 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent variable) atau 

variabel eksogen adalah Service Delivery Channel (X1) dan Additional Dimentions (X2) 

sehingga gabungan dari keduanya akan menjadi Automated Service Quality (X). 

Variabel Service Delivery Channel terdiri dari ATM, Internet Banking, dan Mobile 

Banking. Sedangkan untuk variabel Additional Dimensions terdiri dari Perceived Price 

dan Core Service.  

 Obyek yang menjadi variabel terikat (dependent variable) atau variabel endogen 

adalah kepuasan konsumen (Y), variabel kepuasan konsumen ini terdiri dari Expected 

quality (Y1) dan Perceived Quality (Y2). Untuk lebih jelasnya berikut adalah perincian 

variabel tersebut pada tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabe

l 

Sub 

Variab

el 

Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

Automat

ed 

Service 

 evaluasi pelanggan secara keseluruhan mengenai keunggulan penyediaan 

pelayanan melalui jaringan elektronik seperti internet, Automated Teller 

Machine (ATM), dan telepon banking (mobile banking). 
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Variabe

l 

Sub 

Variab

el 

Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

Quality 

(X) 

Service 

Delivery 

Channel 

(X1) 

ATM 

(X1.1) 

perangkat 

telekomunik

asi 

terkomputeri

sasi yang 

memberikan 

pelanggan 

dari sebuah 

lembaga 

keuangan 

akses kepada 

transaksi 

keuangan di 

ruang publik 

tanpa 

memerlukan 

petugas bank 

atau teller. 

 Jumlah ATM  

 

 

 Lokasi yang 

aman 

 

 

 

 Menu ATM 

yang mudah 

dimengerti 

(user friendly) 

 

 

 

 Lokasi yang 

mudah 

dijangkau 

 

 Fungsi ATM 

 

 Jumlah ATM 

yang memadai 

 

 Keamanan dari 

lokasi ATM 

tersebut 

 

 

 Menu ATM 

yang dapat 

dimengerti 

 

 

 

 

 Letak ATM 

yang mudah di 

jangkau 

 

 Fungsi dari 

ATM yang 

 Interval 

 

 

 Interval 

 

 

 

 

 Interval 

 

 

 

 

 

 

 Interval 

 

 

 

 Interval 
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Variabe

l 

Sub 

Variab

el 

Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

 

 

 

 

 

 Keberhasilan 

dalam 

bertransaksi 

(error free) 

dapat 

memenuhi 

kebutuhan 

konsumen 

 

 Tidak pernah 

mengalami 

kegagalan 

dalam 

bertransaksi 

(error free) 

 

 

 

 

 

 Interval 

 

 

 

 

 

 

 Interne

t 

Bankin

g 

(X1.2) 

saluran 

penyampaia

n jasa 

terbaru yang 

ditawarkan 

oleh bank di 

banyak 

negara maju 

dan 

berkembang 

yang 

 Ketersediaan 

informasi 

 

 Mudah di 

gunakan 

 

 

 

 Aman 

 

 

 Informasi yang 

memadai  

 

 Kemudahan 

dalam 

menggunakan 

E-Banking 

 

 Keamanan 

dalam 

bertransaksi  

 Interval  

 

 

 Interval 

 

 

 

 

 Interval 
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Variabe

l 

Sub 

Variab

el 

Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

memperbole

hkan 

konsumen 

untuk 

melakukan 

transaksi 

keuangan 

pada 

jaringan 

websiteyang 

aman dan di 

operasikan 

oleh bank 

tersebut atau 

bank virtual. 

 

 Website yang 

menarik 

 

 Informasi yang 

terkini (up-to-

date) 

 

 

 Keberhasilan 

dalam 

bertransaksi 

(error free) 

 

 Desain website 

yang menarik 

 

 Ketersediaan 

informasi 

terkini 

 

 

 Tidak pernah 

mengalami 

kegagalan 

dalam 

bertransaksi 

(error free) 

 

 Interval 

 

 

 Interval 

 

 

 

 Interval 

 

 Mobile 

Bankin

g 

(X1.3) 

adalah 

layanan yang 

disediakan 

oleh 

lembaga 

keuangan 

yang 

memungkink

 Waktu tunggu  

 

 

 Instruksi yang  

jelas 

 

 

 

 Waktu tunggu 

yang singkat 

 

 Instruksi yang 

jelas dan 

mudah 

dimengerti 

 

 

 Interval 

 

 

 Interval 
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Variabe

l 

Sub 

Variab

el 

Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

an pelanggan 

untuk 

melakukan 

transaksi 

melalui 

telepon. 

 Dapat 

diandalkan 

 

 

 Fungsi M-

Banking 

 

 

 

 Operasional 24 

jam 

 

 Keberhasilan 

dalam 

bertransaksi 

(error free) 

 Dapat 

diandalkan 

oleh konsumen 

 

 Pilihan 

layanan M-

Banking yang 

memadai 

 

 Selalu bisa di 

hubungi 

 

 Tidak pernah 

mengalami 

kegagalan 

dalam 

bertransaksi 

(error free) 

 Interval 

 

 

 

 Interval 

 

 

 

 

 Interval 

 

 

 Interval 

 

Addition

al 

Dimensi

ons 

(X2) 

Perceiv

ed 

Price 

(X2.1) 

harga yang 

wajar dan 

masih dapat 

diterima oleh 

konsumen. 

 Harga yang 

bersaing 

 

 

 

 Harga yang 

bersaing 

dengan bank 

lain 

 

 Interval 
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Variabe

l 

Sub 

Variab

el 

Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

 Harga yang 

masuk akal 

(dapat diterima) 

 

 Lampiran harga  

 

 Harga yang 

masih 

dianggap wajar 

 

 Perincian 

harga yang 

tertera jelas  

 

 Interval 

 

 

 

 Interval 

 

 

 

 

 

 

Core 

Service 

(X2.2) 

apa yang 

pelanggan 

lihat sebagai 

dasar 

ekspektasi 

mereka akan 

suatu jasa 

 Jasa yang 

beragam 

 

 

 

 

 

 

 Fitur jasa yang 

beragam  

 

 

 

 

 

 Jasa yang 

beragam  

seperti 

deposito, 

tabungan, 

kredit, dan 

lain-lain 

 

 Fitur jasa yang 

beragam 

seperti tingkat 

bunga, lama 

pinjaman, dan 

lain-lain 

 

 Interval 

 

 

 

 

 

 

 

 Interval 
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Variabe

l 

Sub 

Variab

el 

Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

 Teknologi 

terkini 

 

 

 Mengadopsi 

teknologi 

terkini 

 Interval 

 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

perasaan 

senang 

ataupun 

kekecewaan 

dari 

seseorang 

yang 

dihasilkan 

dari 

membanding

kan kinerja 

produk (atau 

hasilnya) 

dengan 

harapan dari 

konsumen 

tersebut. 

 ATM 

 

 

 

 

 

 Internet 

Banking 

 

 

 

 

 

 Mobile Banking 

 

 

 

 

 

 Tingkat 

kepuasan 

konsumen 

akan kualitas 

dari ATM 

 

 Tingkat 

kepuasan 

konsumen 

akan kualitas 

dari Internet 

Banking 

 

 Tingkat 

kepuasan 

konsumen 

akan kualitas 

dari Mobile 

Banking 

 Interval 

 

 

 

 

 

 Interval 

 

 

 

 

 

 

 Interval 
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Variabe

l 

Sub 

Variab

el 

Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala 

 

 Perceived Price 

 

 

 

 

 

 Core Service 

 

 Tingkat 

kepuasan 

konsumen 

akan harga 

yang diberikan 

 

 Tingkat 

kepuasan 

konsumen 

akan jasa yang 

diberikan 

 

 Interval 

 

 

 

 

 

 Interval 

 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan masalah 

penelitian (Malhotra, 2004). Dalam penelitian kali ini yang menjadi populasi adalah 

nasabah BCA yang berdomisili di Jakarta. 
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3.3.2 Sampel Unit 

 Sedangkan sampel menurut Malhotra (2004) adalah sub kelompok dari sebuah 

populasi yang dipilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini 

yang menjadi subyek penelitiannya adalah nasabah BCA yang berdomisili di Jakarta 

dengan masing-masing daerah Jakarta diwakili jumlah yang sama. 

 

3.3.3 Metode Pengambilan Sampel 

 Untuk teknik penarikan sampel penulis menggunakan metode nonprobability 

sampling yaitu sebuah prosedur sampling yang tiap elemen populasinya tidak memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel (Malhotra, 2004) . Kemudian untuk 

pendekatannya penulis menetapkan secara conveniene sampling seperti yang 

dikemukakan oleh Malhotra (2004) yang berarti peneliti memiliki kebebasan untuk 

memilih siapa saja yang mereka temui untuk menjadi sampel jika sesuai menurut kriteria 

peneliti. Metode ini digunakan untuk mempermudah pengambilan sampel dan 

mempercepat pengambilan sampel.  

 Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan dan menjelaskan 

populasi yang tidak diketahui, maka dalam penentuan sampel penelitian ini 

menggunakan rumus (Bhattacharya,1997) : 

 n= p.q [ Z
α
/2/d]² 

keterangan :  

n = Jumlah sampel minimum 

p = Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi (karena populasi tidak 

diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan nilai terbesar)  
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q = 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

d = Toleransi kesalahan (error) = 10% 

α = Tingkat signifikansi (5%) 

Z
α
/2 = Nilai distribusi normal untuk ketelitian a/2 = 1,96 

Perhitungan : 

n = 0,5 x 0,5 x [
1,96

/0,1]² 

n = 96,04 

n = 96,04 ≈ 100 

Sehingga penelitian ini membutuhkan sampel sebanyak 100 responden. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai 

sumbernya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

3.4.1 Data Primer 

Observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperhatikan pola 

perilaku dari orang, obyek, dan kejadian yang sistematis dalam rangka untuk 

mengumpulkan informasi mengenai fenomena yang sedang di teliti. Observasi yang 

dilakukan adalah observasi tidak terstruktur dimana peneliti melihat segala aspek dari 

fenomena yang terjadi tanpa menspesifikasi detailnya terlebih dahulu.  

Pengaruh Automated..., ALVIN HAMID IBRAHIM, Ma.-IBS, 2011



51 
 

Teknik pengumpulan data primer yang kedua adalah menggunakan kuisioner. 

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan 

secara langsung kepada responden untuk di isi. 

 

3.4.2 Data Sekunder 

Kepustakaan untuk mendukung dan memperkuat landasan penelitian ini maka 

juga dilakukan studi kepustakaan. Data dan teori yang di dapat dari buku cetak 

(literature) dan juga jurnal ekonomi yang berhubungan dengan penelitian ini di 

maksudkan untuk menjamin keakuratannya dan agar tidak menyimpang dari tujuan 

penelitian. 

 

3.5 Teknik Pengolahan Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengolah 

data. Hal ini demi mencapai hasil yang akurat dan dapat mencapai tujuan penelitian. 

Penulis menggunakan aplikasi SPSS (Statistics for Products and Services Solution) 

untuk mempermudah pengolahan data. Berikut adalah metode-metode yang digunakan : 

3.5.1 Uji Validitas 

 Menurut Malhotra (2004) validitas adalah sejauh mana perbedaan nilai skala 

yang diamati mencerminkan perbedaan yang sebenarnya antara objek-objek pada 

karakteristik yang sedang diukur. Dalam arti sederhananya validitas adalah ketepatan 

atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Jadi uji 

validitas adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen yang digunakan 

dalam mengumpulkan data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel yang tersaji sudah dapat mewakili apa yang sedang kita teliti. 
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 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada hasil pre-

test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling Adequacy, 

Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of Component 

Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut akan dijelaskan pada tabel 3.2 : 

Tabel 3.2 Pengukuran Validitas Pada Analisis Faktor 

No. Ukuran Validitas Nilai yang Disyaratkan 

1. Kaiser Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO), 

merupakan sebuah indeks yang 

digunakan untuk menguji kecocokan 

model analisis (Malhotra, 2004). 

Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 mengindikasikan 

bahwa analisis faktor telah 

memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 

mengindikasikan analisis faktor tidak memadai. 

2. Bartlett’s Test of Sphericity, 

merupakan uji statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis 

bahwa variabel-variabel tidak 

berkorelasi dengan populasi. Dengan 

kata lain mengindikasikan bahwa 

matriks korelasi adalah matriks 

identitas, yang mengiindikasikan 

bahwa variabel-variabel dalam faktor 

analisis bersifat related (r = 1) atau 

unrelated (r = 0). 

Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 

0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan 

antara variabel, dan merupakan nilai yang 

diharapkan. 

3. Anti Image Matrices, untuk 

memprediksi apakah suatu variabel 

memiliki kesalahan terhadap variabel 

Memperhatikan nilai Measure of Sampling 

Adequacy (MSA) pada diagonal anti image 

correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 
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No. Ukuran Validitas Nilai yang Disyaratkan 

lain. dengan 1, dengan kriteria: 

• Nilai MSA sama dengan 1 menandakan 

bahwa variabel dapat diprediksi tanpa 

kesalahan oleh variabel lain. 

• Nilai MSA lebih dari 0,50 menandakan bahwa 

variabel masih dapat diprediksi dan 

dapat dianalisis lebih lanjut. 

• Nilai MSA kurang dari 0,50 menandakan 

variabel tidak dapat diprediksi dan tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. Perlu dikatakan 

pengulangan perhitungan analisis faktor dengan 

mengeluarkan indikator yang memiliki nilai 

MSA kurang dari 0,50. 

4. Factor Loading of Component 

Matrix adalah besarnya korelasi 

suatu indikator dengan faktor yang 

terbentuk. Tujuannya untuk 

menentukan validitas setiap indikator 

dalam mengkonstruk setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid 

membentuk suatu faktor jika memiliki factor 

loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2004) atau akan 

lebih baik jika factor loading sebesar 0,70 (Hair 

et al., 2006). 

Sumber : Malhotra.2004 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang (Malhotra, 2004). Adapun metode perhitungan koefisien reliabilitas yang 
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digunakan adalah metode Alpha Crobach. Setelah nilai koefisien diperoleh, maka perlu 

ditetapkan suatu nilai koefisien reliabilitas dianggap reliabel. Menurut Sekaran (dalam 

Rohani, 2010) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat 

diterima dan diatas 0,8 adalah baik. 

 Dalam penelitian ini digunakan rumus reliabilitas dengan metode Alpha menurut 

Arikunto (dalam Priyatno, 2008) : 




























2

2

11

στ

σb
1

1k

k
r  

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑σb
2  

= Jumlah varian butir 

Σ1
2
 = Varian total 

 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Menurut Malhotra (2004) analisis regresi linear berganda merupakan suatu teknik 

statistik yang secara simultan dikembangkan untuk mengetahui hubungan antara dua 

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel 

dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif 

dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan.  

 Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 
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Kepuasan Kondumen = a + SDC + AD + ε 

Keterangan : 

SDC   = Service Delivery Channel 

AD  = Additional Dimension 

 a  = Konstanta 

 ε  = Standard Error 

Dimana a dan b adalah parameter yang harus dicari dengan cara ;  

  a = Ŷ – bX’ 

  Analisis determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini 

menunjukan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan 

dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.  

  Rumus analisis determinasi adalah sebagai berikut : 

  R
2
 = 

(𝑟𝑦𝑥 1)2+(𝑟𝑦𝑥 2)2−2. 𝑟𝑦𝑥 1 . 𝑟𝑦𝑥 2 .(𝑟𝑥1.𝑥2)

1−(𝑟𝑥1.𝑥2)2
 

 Dimana : 

 R
2  

 = Koefisien determinasi 

𝑟𝑦𝑥1 = Korelasi sederhana antara service delivery channel (X1) dengan 

kepuasan konsumen. 

𝑟𝑦𝑥2 = Korelasi sederhana antara additional dimention (X2) dengan kepuasan 

konsumen. 
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𝑟𝑥1. 𝑥2 = Korelasi sederhana antara service delivery channel (X1) dengan  

additional dimention (X2). 

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Gujarati (dalam Rohani, 2010), terdapat empat asumsi yang terpenting 

sebagai syarat penggunaan metode regresi, yakni normalitas, multikolinearitas, 

autokorelasi, dan heteroskedasitas. Pengujian ini diperlukan karena adanya konsekuensi 

yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut tidak terpenuhi. Namun dalam penulisan kali 

ini penulis tidak menggunakan metode autokorelasi karena penelitian yang dilakukan 

oleh penulis bukanlah penelitian time series. Dibawah ini penjelasan dari asumsi klasik 

tersebut:  

3.6.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi 

normal atau tidak. Dalam penulisan kali ini akan digunakan uji One Sample Kolmogorov 

– Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan terdistribusi 

normal apabila signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. 

 

3.6.2  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independent saling 

berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independent yang nilai korelasi antar sesama variabel independent sama dengan 

nol. (Ghozali, 2009).  
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 Untuk mengetahui apakah ada gejala multikolinearitas atau tidak terdapat dua 

cara yaitu dengan melihat korelasi antar variabelnya pada tabel coefficient correlations  

dan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dari tabel coliniearity statistic. 

Dalam Ghozali (2009) agar tidak terjadi gejala multikolinearitas maka korelasi antar 

variabel haruslah dibawah 95% dan nilai dari VIF haruslah dibawah 10, jika suatu 

variabel memenuhi hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

 

3.6.3  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Salah satu cara yang 

dilakukan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glejser 

yang dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual (AbsUt) terhadap variabel bebas 

menurut Gujarati (dalam Rohani, 2010). Dasar pengambilan keputusannya adalah 

apabila nilai signifikansi diatas 0,05, maka persamaan regresi bebas dari gejala 

heterokedastisitas (Ghozali, 2009) dan sebaliknya apabila signifikansi dibawah 0,05, 

maka persamaan regresi terdapat gejala heterokedastisitas. 

 

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial ( Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Hipotesis uji t untuk penelitian ini adalah : 
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H0 : b1 = 0, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Ha : b1 ≠ 0, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesa digunakan kriteria bila p ≤ 0,05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen 

dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5%. Begitu pula sebaliknya bila p 

≥ 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak artinya tidak ada pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan yang 

digunakan sebesar α = 5%. (Ghozali, 2009) 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dibawah ini: 

1. Hipotesis uji t untuk service delivery channel : 

H0 : Variabel service delivery channel tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kepuasan konsumen nasabah BCA. 

Ha : Variabel service delivery channel memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kepuasan konsumen nasabah BCA. 

2. Hipotesis uji t untuk additional dimension : 

Ho : Variabel additional dimension tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kepuasan konsumen nasabah BCA. 

Ha : Variabel additional dimension memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel kepuasan konsumen nasabah BCA. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Dalam sub-bab ini akan dijelaskan gambaran umum mengenai obyek penelitian 

yaitu Bank Central Asia (BCA). BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 

dengan nama Bank Central Asia NV. Banyak hal telah dilalui sejak saat berdirinya itu, 

dan kemudian kecenderungan cobaan terbesar yang dihadapi BCA adalah saat terjadi 

krisis finansial tahun 1997. 

Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan sistem perbankan 

di Indonesia. Namun, secara khusus, kondisi ini memengaruhi aliran dana tunai di BCA 

dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik lalu 

beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari 

pemerintah Indonesia. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil 

alih BCA di tahun 1998. 

Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil 

pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ke tiga telah 

kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp 67.93 triliun, padahal di 

bulan Desember 1997 hanya Rp 53.36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada BCA telah 

sepenuhnya pulih, dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia di tahun 2000. 

Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan 

publik. Penawaran Saham Perdana berlangsung di tahun 2000, dengan menjual saham 

sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN. Setelah Penawaran Saham Perdana 

itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. Penawaran saham kedua 
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dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001, dengan BPPN mendivestasikan 10% lagi dari 

saham miliknya di BCA. 

Dalam tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui tender 

penempatan privat yang strategis. Farindo Investment, Ltd., yang berbasis di Mauritius, 

memenangkan tender tersebut. Saat ini, BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola 

perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik 

dan komitmen pada nasabahnya baik sebagai bank transaksional maupun sebagai 

lembaga intermediasi finansial. 

Dalam lima dekade terakhir BCA memiliki banyak kemajuan semenjak dari 

pertama kali bank ini di dirikan. Berikut adalah catatan kemajuan atau peristiwa penting 

yang berhasil di capai oleh BCA selama lima dekade dari semenjak masih menjadi cikal 

bakal di tahun 1955 hingga tahun 2005 : 

Tabel 4.1 Tonggak sejarah BCA 

Tahun Pencapaian /Peristiwa 

1955 NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory  

berdiri sebagai cikal bakal Bank Central Asia (BCA). 

1957 BCA mulai beroperasi sebagai anak usaha Semarang Knitting Factory  

pada 21 Februari 1957, berkantor pusat di Jakarta. 

1970an BCA memperkuat jaringan layanan cabang. Tahun 1977 BCA  

berkembang menjadi Bank Devisa. 

1980an Sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia, BCA  

mengembangkan jaringan kantor cabang secara luas.  BCA  

mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun penerapan  
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Tahun Pencapaian /Peristiwa 

teknologi informasi, seperti menerapkan online system untuk Jaringan 

Kantor Cabang BCA; meluncurkan Tabungan Hari Depan (Tahapan) 

BCA, dan lain-lain 

1990an BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM BCA  

yang berkembang secara pesat.   

Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai  

tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan  

secara terus menerus dan intensif. 

BCA menjalin kerjasama dengan institusi terkemuka, antara lain      

PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. 

BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar nasabah BCA 

pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan 

melalui ATM BCA. 

1997-1998 Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Seiring dengan 

kerusuhan massal pada bulan Mei 1998, terjadi rush terhadap 

beberapa kantor cabang BCA, terutama di Jakarta. 

1998 BCA menjadi BTO (Bank Taken Over) dan disertakan dalam program  

rekapitalisasi dan restrukturisasi yang dilaksanakan oleh BPPN  

(Badan Penyehatan Perbankan Nasional). 

1999 Proses rekapitalisasi BCA selesai, dan sebagian besar kredit yang 

diberikan BCA dipertukarkan dengan obligasi pemerintah. Pemerintah 

Republik Indonesia melalui BPPN, menguasai 92,8% saham BCA. 
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Kemudian pada tahun 2000an BCA melakukan beberapa langkah strategis untuk terus 

mengembangkan dan mendorong kemajuan serta perubahan bagi perusahaan, yaitu : 

Langkah strategis pada periode 2000 

 Pada tahun 2000: BPPN melakukan divestasi 22,5% dari seluruh saham BCA 

melalui Penawaran Saham Publik Perdana (IPO), sehingga kepemilikan BPPN 

berkurang menjadi 70,3%. 

 Pada tahun 2001: penawaran Publik Kedua sebesar 588.800.000 lembar saham 

BCA (10% dari total saham BCA). Kepemilikan BPPN atas BCA berkurang lagi 

menjadi 60,3%. 

 Pada tahun 2002: FarIndo Investments (Mauritius) Limited mengambil-alih 51% 

total saham BCA melalui proses tender strategic private placement. 

 Pada tahun 2004: BPPN melakukan divestasi atas 1,4% saham BCA kepada 

investor domestik melalui penawaran terbatas. 

Pada tahun2005: pemerintah Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset 

(PPA) melakukan divestasi 5,02% saham BCA. 

Sumber : www.klikbca.com 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

 1. Jenis Kelamin 

 Dari hasil penelitian dan data yang di dapat dari penyebaran kuisioner, diperoleh 

data tentang jenis kelamin responden sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

  jenis_kelamin 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid laki-laki 36 36,0 36,0 36,0 
perempuan 64 64,0 64,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   

 
Sumber : Data kuisioner diolah 

Gambar 4.1 Pie chart karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 Dari hasil pengolahan kuisioner dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 64 orang atau 64%, sedangkan responden yang berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 36 orang atau 36% dari total responden yang berjumlah 

100 orang. Dari hasil pengolahan kuisioner diatas dapat disimpulkan bahwa  responden 

laki-laki lebih dominan dibandingkan responden perempuan. 

 2. Usia 

 Dari hasil penelitian dan data yang di dapat dari penyebaran kuisioner, diperoleh 

data tentang usia responden sebagai berikut : 

36%

64%

Jenis Kelamin

Laki - laki Perempuan
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Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan usia 

 umur 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 17 - 25 tahun 84 84,0 84,0 84,0 

26 - 30 tahun 9 9,0 9,0 93,0 
31 - 35 tahun 1 1,0 1,0 94,0 
36 - 40 tahun 1 1,0 1,0 95,0 
> 40 5 5,0 5,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   

 
Sumber : Data kuisioner diolah 

Gambar 4.2 Pie Chart karakteristik responden berdasarkan usia 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 Dari hasil pengolahan kuisioner dapat diketahui bahwa usia responden yang 

dominan adalah 17-25 tahun sebanyak dari 84 orang atau 84% dari total responden 

berjumlah 100 orang. Kemudian responden yang berusia 26-30 tahun berjumlah 9 orang, 

responden yang berusia 31-35 tahun serta 36-40 tahun masing-masing berjumlah 1 

orang, dan responden yang berusia diatas 40 tahun berjumlah 5 orang.  

  

84%

9%1%1%5%

Usia

17 - 25 tahun 26 - 30 tahun 31 - 35 tahun

36 - 40 tahun > 40 tahun
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3. Domisili  

Tabel 4.4 Karakteristik responden berdasarkan domisili 

 domisili 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Jakarta utara 20 20,0 20,0 20,0 

Jakarta barat 20 20,0 20,0 40,0 
Jakarta timur 20 20,0 20,0 60,0 
Jakarta selatan 20 20,0 20,0 80,0 
Jakarta pusat 20 20,0 20,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   

 
Sumber : Data kuisioner diolah 

Gambar 4.3 Pie chart karakteristik responden berdasarkan domisili 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 Dari hasil pengolahan kuisioner dapat diketahui bahwa responden yang berasal 

dari Jakarta utara berjumlah 20 orang, responden yang berasal dari Jakarta barat 

berjumlah 20 orang, responden yang berasal dari Jakarta timur 20 orang, responden yang 

berasal dari Jakarta selatan 20 orang, dan responden yang berasal dari Jakarta pusat 20 

orang. Responden yang diambil masing-masing memiliki persentase yang sama yaitu 

20%

20%

20%

20%

20%

Domisili

Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Timur

Jakarta Selatan Jakarta Pusat
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20% atau 20 orang dari tiap wilayah Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar sampel yang 

diambil dapat mewakili nasabah DKI Jakarta. 

4. Pekerjaan 

Tabel 4.5 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

 pekerjaan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid pelajar/mahasiswa 75 75,0 75,0 75,0 

swasta 15 15,0 15,0 90,0 
PNS 2 2,0 2,0 92,0 
profesional 6 6,0 6,0 98,0 
lainnya 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   

 
Sumber : Data kuisioner diolah 

Gambar 4.4 Pie Chart karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 Dari hasil pengolahan kuisioner dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa berjumlah 75 orang atau 75 persen, responden yang 

memiliki pekerjaan swasta berjumlah 15 orang atau 15%, responden yang memiliki 

pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 2 orang atau 2%, responden 

yang memiliki pekerjaan sebagai profesional berjumlah 6 orang atau 6%, dan responden 

yang memiliki pekerjaan diluar yang disebutkan atau lainnya berjumlah 2 orang atau 2%. 

75%

15%
2% 6% 2%

Pekerjaan

pelajar/mahasiswa swasta

PNS profesional

lainnya
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelajar/mahasiswa merupakan pekerjaan yang paling 

dominan dari pekerjaan responden yang berjumlah 100 orang. 

 5. Penghasilan 

Tabel 4.6 Karakteristik responden berdasarkan penghasilan 

 penghasilan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid < RP 999.999 36 36,0 36,0 36,0 

Rp 1.000.000 - 
Rp 2.999.999 34 34,0 34,0 70,0 

Rp 3.000.000 - 
Rp 4.999.999 22 22,0 22,0 92,0 

> Rp 5.000.000 8 8,0 8,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   

 
Sumber : Data kuisioner diolah 

Gambar 4.5 Pie Chart karakteristik responden berdasarkan penghasilan 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 Dari hasil pengolahan kuisioner dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

penghasilan Rp 999.999 berjumlah sebanyak 36 orang atau 36%, responden yang 

berpenghasilan Rp 1.000.000 – Rp 2.999.999 berjumlah 34 orang atau 34%,  responden 

yang berpenghasilan Rp 3.000.000 – Rp 4.999.999 berjumlah 22 orang atau 22%, dan 

responden yang berpenghasilan diatas Rp 5.000.000 berjumlah 8 orang atau 8% dari total 

keseluruhan responden yang berjumlah 100 orang. 

36%

34%

22%

8%

Penghasilan
< Rp 999.999

Rp 1.000.000 - Rp 
2.999.999

Rp 3.000.000 - Rp 
4.999.999

> Rp 5.000.000
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6. Frekuensi  

Tabel 4.7 Karakteristik responden berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas ASQ 

 frekuensi 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid < 2 kali 38 38,0 38,0 38,0 

3 - 5 kali 41 41,0 41,0 79,0 
> 6 kali 21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0   

 
Sumber : Data kuisioner diolah 

Gambar 4.6 Pie Chart karakteristik responden berdasarkan frekuensi penggunaan ASQ 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 Dari hasil pengolahan kuisioner dapat diketahui bahwa frekuensi penggunaan 

fasilitas ASQ yang paling dominan adalah 3-5 kali dalam seminggu sebanyak 41 orang 

atau 41% dari total responden yang berjumlah 100 orang. Kemudian frekuensi 

penggunaan fasilitas ASQ < 2 kali dalam seminggu sebanyak 38 orang atau 38% dan 

yang menggunakan lebih dari 6 kali sebanyak 21 orang atau 21%. 

 

Frekuensi

< 2 kali

3 - 5 kali

> 6 kali
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4.2.2 Analisis Hasil Pre-Test 

 Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juli 2011, proses pengumpulan 

data dilakukan diantara rentang waktu penelitian tersebut dengan mengumpulkan 

responden yang berjumlah 30 orang. Selanjutnya akan dibahas mengenai uji validitas 

dan uji reabilitas dari data pre-test. 

4.2.2.1 Uji Validitas 

 Berdasarkan perhitungan hasil pre-test, maka variabel dapat dikatakan valid 

apabila memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) dan 

nilai muatan faktor (Factor Loading) diatas 0,50 dalam Ghozali (2009).   

Tabel 4.8 Hasil pengujian validitas pre-test 

Variabel  Sub-

Variabel 

Indikator KMO Factor 

Loading 

Kesimpulan 

 

Service 

Delivery 

Channel 

ATM Jumlah 

ATM 

0,734 0,846 Valid 

Lokasi yang 

aman 

0,611 Valid 

User 

Friendly 

0,726 Valid 

Lokasi yang 

mudah 

dijangkau 

0,794 Valid 

Fungsi ATM 0,775 Valid 

Error Free 0,584 Valid 

Internet Ketersediaan 0,836 0,797 Valid 
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Variabel  Sub-

Variabel 

Indikator KMO Factor 

Loading 

Kesimpulan 

 

Banking informasi  

Mudah 

digunakan 

0,860 Valid  

Aman 0,870 Valid  

Website 

yang 

menarik 

0,832 Valid  

Informasi 

up-to-date 

0,832 Valid  

Error Free 0,678 Valid  

Mobile 

Banking 

Waktu 

tunggu 

0,851 0,851 Valid  

Instruksi 

yang jelas 

0,898 Valid 

Dapat 

diandalkan 

0,926 Valid 

Fungsi M-

banking 

0,934 Valid 

Operasional 

24 jam 

0,826 Valid 

Error Free 0,784 Valid 

Additional Perceived Harga yang 0,759 0,921 Valid  
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Variabel  Sub-

Variabel 

Indikator KMO Factor 

Loading 

Kesimpulan 

 

Dimensions Price bersaing 

 Harga yang 

dapat 

diterima 

0,931 Valid  

 Lampiran 

harga 

0,940 Valid 

Core Service Jasa yang 

beragam 

0,727 0,933 Valid 

 Fitur jasa 

yang 

beragam 

0,941 Valid 

 Teknologi 

terkini 

0,881 Valid  

Kepuasan Konsumen ATM 0,866 0,908 Valid 

Internet 

Banking 

0,871 Valid 

Mobile 

Banking 

0,841 Valid 

Perceived 

Price  

0,807 Valid 

Core Service 0,887 Valid 

Sumber : Data kuisioner diolah 
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Berdasarkan uji validitas yang dilakukan pada tabel 4.8 diatas, terlihat bahwa 

semua indikator yang ada memiliki nilai KMO dan muatan faktor (factor loading) diatas 

0,5. Ini berarti pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut dan dengan kata lain 

seluruh pertanyaan sudah valid. 

4.2.2.2 Uji Reabilitas 

 Suatu variabel pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar 

dari r kritis product moment. Menurut Sekaran (dalam Rohani, 2010), reliabilitas kurang 

dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik.  

Tabel 4.9 Hasil pengujian reabilitas pre-test 

Variabel Dimensi Jumlah 

pertanyaan 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Service 

Delivery 

Channel 

ATM 6 0,821 Reliabel 

Internet 

Banking 

6 0,897 Reliabel 

Mobile Banking 6 0,936 Reliabel 

Additional 

dimensions 

Perceived Price 3 0,916 Reliabel 

Core Service 3 0,903 Reliabel 

Kepuasan 

Konsumen 

-- 5 0,906 Reliabel 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 maka dapat diketahui bahwa seluruh 

variabel penelitian memiliki nilai cronbach’s alpha diatas 0,6, yang artinya seluruh 

jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuisioner untuk 
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mengukur variabel yang ada adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu sehingga 

variabel dapat diandalkan (reliable). 

 

4.2.3 Analisis Hasil Data Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret hingga Juli 2011, proses pengumpulan 

data dilakukan diantara rentang waktu penelitian tersebut dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan responden sebanyak 30 orang untuk melakukan pre-test. Setelah 

melakukan pre-test maka peneliti kembali mengumpulkan sisa responden yang 

dibutuhkan yaitu sebanyak 70 orang karena sampel yang ingin diambil berjumlah 100 

orang. 

4.2.3.1 Uji validitas 

 Berdasarkan perhitungan hasil main-test, maka variabel dapat dikatakan valid 

apabila memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) dan 

nilai muatan faktor (Factor Loading) diatas 0,50 dalam Ghozali (2009). Hasil pengujian 

validitas akan digambarkan pada tabel 4.10 berikut ini : 

Tabel 4.10 Hasil pengujian validitas main test 

Variabel  Sub-

Variabel 

Indikator KMO Factor 

Loading 

Kesimpulan 

 

Service 

Delivery 

Channel 

ATM Jumlah 

ATM 

0,830 0,741 Valid 

Lokasi yang 

aman 

0,691 Valid 

User 

Friendly 

0,685 Valid 
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Variabel  Sub-

Variabel 

Indikator KMO Factor 

Loading 

Kesimpulan 

 

Lokasi yang 

mudah 

dijangkau 

0,743 Valid 

Fungsi ATM 0,713 Valid 

Error Free 0,636 Valid 

Internet 

Banking 

Ketersediaan 

informasi 

0,851 0,789 Valid 

 

Mudah 

digunakan 

0,810 Valid  

Aman 0,789 Valid  

Website 

yang 

menarik 

0,804 Valid  

Informasi 

up-to-date 

0,787 Valid  

Error Free 0,730 Valid  

Mobile 

Banking 

Waktu 

tunggu 

0,895 0,855 Valid  

Instruksi 

yang jelas 

0,903 Valid 

Dapat 

diandalkan 

0,948 Valid 
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Variabel  Sub-

Variabel 

Indikator KMO Factor 

Loading 

Kesimpulan 

 

Fungsi M-

banking 

0,943 Valid 

Operasional 

24 jam 

0,832 Valid 

Error Free 0,782 Valid 

Additional 

Dimensions 

Perceived 

Price 

Harga yang 

bersaing 

0,721 0,883 Valid  

 Harga yang 

dapat 

diterima 

0,922 Valid  

 Lampiran 

harga 

0,875 Valid 

Core Service Jasa yang 

beragam 

0,601 0,855 Valid 

 Fitur jasa 

yang 

beragam 

0,912 Valid 

 Teknologi 

terkini 

0,711 Valid  

Kepuasan Konsumen ATM 0,852 0,839 Valid 

Internet 

Banking 

0,820 Valid 
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Variabel  Sub-

Variabel 

Indikator KMO Factor 

Loading 

Kesimpulan 

 

Mobile 

Banking 

0,836 Valid 

Perceived 

Price  

0,826 Valid 

Core Service 0,841 Valid 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Setelah dilakukan pengumpulan data terhadap nasabah BCA yang menggunakan 

fasilitas ASQ, maka dapat diketahui bahwa semua nilai KMO dan factor loading dari 

indikator yang ada berada diatas 0,5. Ini berarti pertanyaan-pertanyaan yang ada pada 

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 

tersebut dan dengan kata lain seluruh pertanyaan sudah valid. 

4.2.3.2 Uji Reabilitas 

 Suatu variabel pengukuran dapat dikatakan reliabel jika nilai alpha lebih besar 

dari r kritis product moment. Menurut Sekaran (dalam Rohani, 2010), reliabilitas kurang 

dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

Hasil pengujian reabilitas akan digambarkan pada tabel 4.11 berikut ini : 

Tabel 4.11 Hasil pengujian reabilitas main test 

Variabel Dimensi Jumlah 

pertanyaan 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Service 

Delivery 

Channel 

ATM 6 0,790 Reliabel 

Internet 

Banking 

6 0,875 Reliabel 

Pengaruh Automated..., ALVIN HAMID IBRAHIM, Ma.-IBS, 2011



77 
 

Variabel Dimensi Jumlah 

pertanyaan 

Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Mobile Banking 6 0,940 Reliabel 

Additional 

dimensions 

Perceived Price 3 0,871 Reliabel 

Core Service 3 0,769 Reliabel 

Kepuasan 

Konsumen 

-- 5 0,888 Reliabel 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Berdasarkan hasil uji reabilitas pada tabel 4.12 dapat kita ketahui bahwa semua 

dimensi yang ada memiliki cronbach’s alpha diatas 0,6. Ini berarti seluruh jawaban 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuisioner untuk mengukur 

variabel yang ada adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu sehingga variabel 

dapat diandalkan (reliable). 

 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

 Setelah seluruh instrumen yang ada dinyatakan valid dan reliabel, maka hal 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan analisis regresi linier berganda. 

Namun sebelum uji itu dilakukan, model penelitian yang ada harus terlebih dahulu 

memenuhi beberapa uji asumsi klasik. Dalam pengujian kali ini maka uji asumsi klasik 

yang akan dilakukan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

multikoliniearitas. Berikut ini dibahas hasil uji asumsi klasik dengan persamaan regresi: 

Kepuasan Konsumen = a + SDC + AD + ε 

Hasil uji asumsi klasik dari persamaan regresi tersebut yaitu sebagai berikut: 
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4.2.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan variabel independen terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam 

pengujian menggunakan analisis statistik digunakan uji statistik non parametrik 

Kolmogorov-Smornov (K-S). Untuk menentukan normalitas data ditentukan dengan 

ketentuan jika signifikansi K-S statistik > 0,05 maka data terdistribusi normal. Uji K-S 

ini dilakukan dengan membuat hipotesis : 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

Dibawah ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan uji statistik non 

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) : 

Tabel 4.12 Pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov test  

            One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardiz
ed Residual 

N 100 
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean ,0000000 
Std. Deviation ,31557381 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,079 
Positive ,079 
Negative -,041 

Kolmogorov-Smirnov Z ,790 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,561 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
Sumber : Data kuisioner diolah 

Dari hasil pengujian normalitas menggunakan teknik non parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai unstandardized residual didapatkan nilai 

Asymp. Sig. sebesar 0,561. Ketentuan data dikatakan normal bila nilai Asymp. Sig. lebih 

besar dari 0,05, dengan kata lain pada penelitian ini data terdistribusi secara normal 

dikarenakan memiliki nilai Asymp. Sig. lebih besar dari 0,05 yaitu 0,561. 
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4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Dalam analisis statistik penulis menggunakan uji Glejser dalam penelitian kali ini. 

Menurut Gujarati (dalam Ghozali, 2009) uji Glejser dilakukan dengan cara meregres 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusannya 

adalah apabila nilai signifikansi diatas 0,05, maka persamaan regresi bebas dari gejala 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2009). Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser : 

Tabel 4.13 Hasil perhitungan uji Glejser 

Variabel Sig 

Service Delivery Channel  0,221 

Additional dimensions 0,632 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat kita lihat bahwa variabel service delivery 

channel memiliki nilai Sig. diatas 0,05 yaitu 0,221, maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. Begitu juga dengan variabel additional dimensions 

dapat kita lihat memiliki nilai Sig. diatas 0,05 yaitu 0,632, maka dapat dikatakan bahwa 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Secara keseluruhan pada penelitian ini tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas di setiap variabel dikarenakan seluruh variabel memiliki 

nilai Sig. diatas 0,05. 

4.2.4.3 Uji Muktikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui apakah ada gejala 
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multikolinearitas atau tidak terdapat dua cara yaitu dengan melihat korelasi antar 

variabelnya pada tabel coefficient correlations dan dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) dari tabel coliniearity statistic. Dalam Ghozali (2009) agar tidak 

terjadi gejala multikolinearitas maka korelasi antar variabel haruslah dibawah 95% dan 

nilai dari VIF haruslah dibawah 10, jika suatu variabel memenuhi hal tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari 

uji multikolinearitas tersebut : 

Tabel 4.14 Hasil korelasi uji multikolinearitas 

 Coefficient Correlations(a) 
 

Model     ad_a sdc_a 
1 Correlations ad_a 1,000 -,727 

sdc_a -,727 1,000 
Covariances ad_a ,003 -,003 

sdc_a -,003 ,004 
a  Dependent Variable: kep_a 
 
Sumber : Data kuisioner diolah 

 Dari tabel 4.14 diatas dapat kita lihat bahwa korelasi antara service delivery 

channel dan additional dimensions adalah sebesar 0,727 atau 72,7%. Walaupun korelasi 

antara kedua variabel cukup tinggi namun masih dibawah 95%, oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel independen 

dalam model regresi ini. 

Tabel 4.15 Hasil uji multikolinearitas dengan collinearity statistic 

 
  

Coefficientsa

-,127 ,241 -,529 ,598
,423 ,062 ,400 6,854 ,000 ,471 2,124
,593 ,059 ,586 10,045 ,000 ,471 2,124

(Constant)
sdc_a
ad_a

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  kep_aa. 
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Sumber : Data kuisioner diolah 

 Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat kita ketahui bahwa nilai VIF untuk service 

delivery channel kurang dari 10 yaitu 2,124 dan juga nilai VIF untuk additional 

dimensions juga kurang dari 10 yaitu 2,124. Dari nilai VIF seluruh variabel yang ada 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Maka jika dilihat 

dari korelasi maupun nilai VIF, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas pada model regresi ini. 

 

4.2.5 Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji t 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu 

untuk mengetahui pengaruh variabel service delivery channel terhadap kepuasan 

konsumen dan juga untuk mengetahuo pengaruh variabel additional dimension terhadap 

kepuasan konsumen. Jika p ≥ 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan 

(Ghozali. 2009). Berikut adalah hasil dari uji t penelitian ini : 

Tabel 4.16 Hasil uji t 

 
Sumber : Data kuisioner diolah 

 Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat kita lihat bahwa nilai Sig. untuk variabel 

service delivery channel adalah 0,000  ≤ 0,05, yang berarti variabel service delivery 

channel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen sehingga H0 

Coefficientsa

-,105 ,240 -,437 ,663
,423 ,062 ,401 6,857 ,000
,590 ,059 ,585 10,013 ,000

(Constant)
sdc_a
ad_a

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coeff icients

Beta

Standardized
Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: kep_aa. 
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ditolak. Kemudian nilai Sig. untuk variabel additional dimension juga sebesar 0,000 ≤ 

0,05, yang berarti variabel additional dimension memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu dapat kita simpulkan 

bahwa masing-masing variabel yaitu service delivery channel dan additional dimension 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumen nasabah BCA. 

 Dengan menggunakan skala yang sama untuk setiap pertanyaan yang diajukan 

kita dapat melihat variabel mana yang lebih dominan dengan menggunakan standardized 

coefficients beta pada tabel 4.16. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai 

standardized coefficients beta untu variabel additional dimension lebih besar 

dibandingkan dengan variabel sevice delivery channel yaitu sebesar 0,585. Hal ini berarti 

variabel additional dimension merupakan variabel yang lebih dominan dibandingkan 

dengan service delivery channel dalam mempengaruhi kepuasan konsumen sebagai 

variabel dependen. 

4.2.5.2 Pembahasan Model Persamaan Regresi 

Kepuasan Konsumen = -0,105 + 0,423 SDC + 0,590 AD + ε 

 Koefisien regresi SDC sebesar 0,423 bertanda positif menyatakan bahwa variabel 

service delivery channel berbanding lurus dengan tingkat kepuasan konsumen nasabah 

BCA. Kemudian untuk koefisien regresi AS sebesar 0,590 bertanda positif menyatakan 

bahwa variabel additional dimension juga berbanding lurus dengan tingkat kepuasan 

konsumen nasabah BCA. 

 Konstanta yang sebesar 0,105 bertanda negatif memiliki arti jika variabel service 

delivery channel dan additional dimension nilainya tetap atau konstan, maka kepuasan 

konsumen akan mengalami penurunan sebesar 0,105. 

Koefisien regresi dari variabel service delivery channel sebesar 0,423 bertanda 

positif memiliki arti jika variabel additional dimension nilainya adalah tetap (konstan), 
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sedangkan variabel service delivery channel mengalami kenaikan satu satuan maka 

kepuasan konsumen akan meningkat sebesar 0,423. 

Koefisien regresi dari variabel additional dimension sebesar 0,590 bertanda 

positif memiliki arti jika variabel service delivery channel nilainya adalah tetap 

(konstan), sedangkan variabel additional dimension mengalami kenaikan satu satuan 

makan kepuasan konsumen akan meningkat sebesar 0,590. 

4.2.5.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Tabel 4.17 Hasil koefisien determinasi 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,919(a) ,844 ,841 ,31881 
a  Predictors: (Constant), ad_a, sdc_a 
b  Dependent Variable: kep_a 
 
Sumber : Data kuisioner diolah 

Analisa koefisien deteminasi (R
2
) digunakan untuk menguji sejauh mana variasi 

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai yang digunakan 

adalah Adjusted R Square sebagai koefisien determinasi adalah hasil perhitungan R
2
, 

dapat dilihat dari tabel 4.17 diatas dapat kita ketahui bahwa adjusted R
2 

sebesar 0,841. 

Hal ini berarti variabel independen yaitu service delivery channel dan additional 

dimension memiliki pengaruh sebesar 84,1% terhadap kepuasan konsumen, sisanya 

sebesar 15,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.2.6 Kesesuaian Dengan Landasan Teori 

1. Uji t yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari service delivery channel dan additional dimension secara 

parsial terhadap kepuasan konsumen, hal ini sesuai dengan perumusan 
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masalah yang telah ditulis di awal bab penulisan ini yaitu untuk mengetahui 

sejauh mana faktor-faktor ASQ yaitu service delivery channel dan additional 

dimension berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepuasan nasabah 

BCA. Dari hasil uji t yang didapat dari penelitian ini menyatakan bahwa 

masing-masing dari variabel service delivery channel dan additional 

dimension berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepuasan 

konsumen. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan pernyataan Joseph & Stone 

(dalam Musiime dan Biyaki, 2010.)  bahwa service delivery merupakan hal 

yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan 

konsumen, meningkatkan penjualan, dan pangsa pasar. Teori tersebut sangat 

berkaitan erat dengan hasil penelitian dari variabel service delivery channel. 

Kemudian hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan teori dari Mouawad & 

Kleiner (dalam Al-Hawari, Hartley, dan Ward, 2005) yang menyatakan bahwa 

persepsi dan preferensi konsumen mengenai kualitas jasa telah dinilai 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan sebuah bank. Seperti 

kita ketahui bahwa faktor dari additional dimension yaitu perceived price dan 

core service memiliki hubungan yang kuat dengan kepuasan konsumen, ini 

artinya persepsi konsumen terhadap kualitas yang didapatkan dari variabel 

additional dimension memiliki dampak yang signifikan kepada kesuksesan 

sebuah bank dengan kepuasan konsumen itu sendiri. 

2. Dalam uji t yang dilakukan kita juga dapat melihat bahwa nilai standardized 

residual untuk additional dimension lebih besar dibandingkan dengan service 

delivery channel yaitu sebesar 0,585 yang berarti additional dimension 

memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kepuasan konsumen. 
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Walaupun variabel ini merupakan dimensi tambahan, namun bagi nasabah 

bank umumnya jasa inti (core service) dan harga (perceived price) adalah hal 

yang menjadi alasan utama mengapa dia memilih bank tersebut. Ini sesuai 

dengan definisi dari core service yaitu apa yang pelanggan lihat sebagai dasar 

ekspektasi mereka akan suatu jasa. Mereka tidak akan melakukan kegiatan 

bisnis dengan perusahaan tersebut kecuali perusahaan itu menawarkan jasa 

tersebut (Goncalves, 1998).  Setelah melihat jasa inti yang diberikan salah satu 

elemen penting yang juga menjadi bagian untuk dinilai adalah harga yang 

diterima, perceived price dalam Herrmann, Xia, Monroe, dan Huber (2007) 

dikatakan bahwa bukti empiris menunjukan bahwa ketika kinerja dari harga 

yang diterima tidak konsisten (tidak adil atau hasil yang tidak memuaskan) 

maka akan memiliki efek negatif yang lebih besar terhadap kepuasan 

konsumen.  

3. Hasil dari pembahasan model regresi menunjukan bahwa konstanta dari 

penelitian ini bernilai negatif. Artinya adalah jika variabel service delivery 

channel dan additional dimension nilainya tetap atau konstan, maka kepuasan 

konsumen akan mengalami penurunan sebesar 0,105. Hal ini sesuai dengan 

teori-teori yang telah diungkapkan diatas yang jika dirangkum kurang lebih 

mengatakan bahwa penggunaan teknologi adalah suatu hal yang sangat 

penting dalam menghasil kan kepuasan bagi konsumen. Oleh karena itu harus 

digunakan penerapan teknologi secara berkelanjutan, karena jika teknologi 

yang ada tidak berkembang sementara kebutuhan konsumen terus berkembang 

maka akan menyebabkan penurunan dalam kepuasan konsumen.  
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4. Dari hasil uji t dapat kita ketahui bahwa variabel service delivery channel 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen, dan itu  

memang sudah menjadi tujuan dari penggunaan komponen ASQ ini. Service 

delivery channel itu sendiri termasuk kedalam komponen sistem pembayaran 

dan BI memiliki program untuk mendorong terbentuknya lesh cash society 

agar kewajiban BI terhadap uang kartal dapat berkurang. (Sumber : Pusat 

pendidikan dan studi kebanksentralan, 2011). Dengan pengaruh signifikan 

yang telah terbukti maka pihak bank maupun regulator dapat dengan mudah 

menyusun suatu strategi yang menghubungan kepuasan konsumen dalam 

menggunakan komponen ASQ ini untuk melakukan pembelian (penggunaan) 

yang berulang sehingga program BI untuk sistem pembayaran tersebut dapat 

terlaksana. Hal ini dimungkinkan karena dalam beberapa penelitian yang ada 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan konsumen dengan 

kesetiaan (loyalitas), seperti dalam jurnal kepuasan konsumen dan kesetiaan 

terhadap merek (Nawangsari dan Budiman, 2008) dan pengaruh kepuasan 

konsumen terhadap kesetiaan merek (Samuel dan Foedjiwati, 2005). 

 

4.2.7 Implikasi Manajerial 

 Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil analisis data, peneliti 

mencoba menjabarkan manfaat penelitian ini secara lebih jelas ke dalam  implikasi 

manajerial. Peneliti akan mencoba memberikan analisa tambahan untuk lebih 

memperkuat gambaran yang ada kepada para stake holder khususnya top management 

dari BCA agar bisa lebih memaksimalkan keuntungan yang digunakan dari ASQ. Pada 

analisa tambahan ini peneliti menggunakan average value dari tiap indikator penilaian 
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pada tiap variabel yang terbukti signifikan atau terbukti memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Dalam penelitian ini tiap variabel independen yang ada terbukti 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Tujuan dari 

penggunaan average value ini adalah untuk mengetahui rata-rata jawaban dari tiap 

indikator dan membandingkannya dengan nilai standar yang telah di  adjust sebesar 4. 

Berikut adalah hasil penjabaran masing-masing variabel : 

a. Average value service delivery channel 

Tabel 4.18 Average value service delivery channel 

Sub Variabel Average value 

ATM 5,81 

Internet Banking 5,12 

Mobile Banking 5,18 

Average value variabel service delivery 
channel 

5,37 

Sumber : Data kuisioner diolah 

 Dari hasil analisa tabel 4.18 diatas dapat kita ketahui bahwa variabel service 

delivery channel sudah memiliki kinerja yang baik di mata konsumen karena masing-

masing sub variabel yang ada memiliki standar penilaian rata-rata diatas 4 dari skala 1-7.  

 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masing-masing sub variabel dari 

service delivery channel sudah memiliki kinerja yang baik, maka sebaiknya BCA fokus 

kepada masalah-masalah yang kerap timbul dalam penggunaan dari sub variabel 

tersebut. Untuk ATM dari hasil observasi peneliti masih sering ditemukan antrian 

panjang pada jam-jam tertentudi ATM BCA, oleh karena itu sebaiknya BCA lebih 

memperbanyak dan menyebar ATM nya ke tempat-tempat yang strategis untuk 
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mengatasi hal tersebut atau melakukan efisiensi dengan menempatkan ATM non-tunai 

serta sosialisasi mengenai penggunaan internet banking dan mobile banking untuk 

mengurangi antrian. 

 Untuk internet banking dan mobile banking dari hasil observasi peneliti juga 

masih kerap ditemukan kasus penipuan (fraud) yang menggunakan teknologi di 

perbankan. Oleh karena itu BCA sebaiknya meningkatkan keamanannya dengan 

menggunakan teknologi yang selalu terkini (up-to-date) dan memberikan informasi yang 

lebih gencar kepada nasabah untuk menghindari penipuan di masalah perbankan ini. 

b. Average value additional dimension 

Tabel 4.19 Average value additional dimension 

Sub Variabel Average Value 

Percieved Price 4,93 

Core Service 5,65 

Average value variabel additional 

dimension 

5,29 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Dari hasil analisa tabel 4.19 diatas dapat kita ketahui bahwa variabel additional 

dimension sudah memiliki kinerja yang baik di mata konsumen karena masing-masing 

sub variabel yang ada memiliki standar penilaian rata-rata diatas 4 dari skala 1-7. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masing-masing sub variabel dari 

additional dimension sudah memiliki kinerja yang baik, oleh karena itu BCA sebaiknya 

berfokus untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dari sub variabel tersebut. Untuk 

percieved price walaupun BCA sudah memberikan harga yang kompetitif namun 

berdasarkan hasil observasi BCA membebankan fee based perbulan yang cukup tinggi 
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jika dibandingkan dengan bank lain yaitu berkisar antara Rp 10.000 – Rp 20.000. Oleh 

karena itu sebaiknya BCA melakukan efisiensi biaya agar harga yang dibebankan kepada 

konsumen dapat lebih ditekan. 

Kemudian untuk jasa inti yang diberikan walaupun sudah cukup beragam, BCA 

harus selalu memperhatikan perkembangan dan kebutuhan dari nasabah pada saat ini 

agar BCA dapat memberikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

c. Average value kepuasan konsumen 

Tabel 4.20 Average value kepuasan konsumen 

Sub variabel Indikator Average Value 

Kepuasan Konsumen Tingkat kepuasan 

konsumen akan kualitas 

dari ATM 

5,67 

Tingkat kepuasan 

konsumen akan kualitas 

dari Internet Banking 

5,51 

Tingkat kepuasan 

konsumen akan kualitas 

dari Mobile Banking 

5,24 

Tingkat kepuasan 

konsumen akan harga yang 

diberikan 

5,05 

Tingkat kepuasan 

konsumen akan jasa yang 

diberikan 

5,43 

Average value sub variabel kepuasan konsumen 5,38 

Sumber : Data kuisioner diolah 
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Dari hasil analisa tabel 4.20 diatas dapat kita ketahui bahwa variabel kepuasan 

konsumen sudah memiliki kinerja yang baik di mata konsumen karena masing-masing 

sub variabel yang ada memiliki standar penilaian rata-rata diatas 4 dari skala 1-7. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel kepuasan konsumen sudah 

memiliki kinerja yang baik, hal ini tercermin dari semua indikator yang ada. Untuk dapat 

lebih memaksimalkan kepuasan konsumen sebaiknya BCA melakukan perbaikan-

perbaikan dalam service selivery channel dan additional dimension seperti yang sudah 

dibahas pada sub bab sebelumnya. 

 

4.2.8 Perbandingan Dengan Hasil Penelitian Sebelumnya 

 Dalam membuat penelitian ini penulis mengacu pada berbagai penelitian 

sebelumnya dan kemudian menggabungkannya menjadi suatu kesatuan. Automated 

service quality itu sendiri dapat dibilang merupakan suatu hal yang baru dan belum 

banyak orang yang mengulas dengan lengkap akan hal ini. Namun komponen-komponen 

di dalam ASQ sudah terlebih dahulu ada dan populer sehingga sudah banyak penelitian 

mengenai hal itu. Komponen service delivery channel yang terdiri dari ATM, internet 

banking, dan mobile banking dalam uji t memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu menurut Khan (2010) 

yang menyatakan bahwa ATM memiliki hubungan kuat dan positif terhadap kepuasan 

konsumen, menurut Ahmad dan Al-Zubi (2011) yang menyatakan bahwa internet 

banking memiliki hubungan kuat dan positif terhadap kepuasan konsumen, menurut Sari 

(2006) yang dalam penelitiannya menghubungkan antara mobile banking dan tingkat 

kepuasan nasabah BCA, dan menurut Musiime dan Biyaki (2010)  yang dalam 

penelitiannya menggabungkan ketiga komponen service delivery channel tersebut dan 

walau dalam penelitiannya ada variabel intervening namun hasil penelitiannya juga 
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mengatakan bahwa tingkatan informasi dan teknologi atau inovasinya di sektor 

perbankan akan memiliki dampak yang langsung terhadap kepuasan nasabah bank 

tersebut.  

 Komponen additional dimension  yang terdiri dari perceived price dan core 

service dalam uji t juga memiliki hasil yang mengatakan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Hal ini sesuai dengan penelitian (Herrmann, Xia, Monroe, 

dan Huber) yang memiliki hasil bahwa harga yang diterima konsumen tersebut 

merupakan salah satu elemen penting dalam pembelian dan mempunyai dampak yang 

besar terhadap keputusan konsumen dalam menilai apakah mereka puas atau tidak, dan 

menurut teori dari Goncalves (1998) mengenai Core Service yang jika disimpulkan 

memiliki hubungan dengan kepuasan konsumen karena jika hasil dari kinerjanya sesuai 

atau melebihi dari harapan konsumen maka konsumen tersebut akan puas, begitu juga 

sebaliknya. 

 Dari uraian diatas kita dapat mengetahui bahwa dalam uji t baik service delivery 

channel dan additional dimension memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen, hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang juga menghasilkan 

hasil yang serupa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penelitian “Pengaruh 

Penggunaan Automated Service Quality Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah BCA 

Jakarta” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil analisa uji t pada variabel independen service delivery channel 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Hal ini dikarenakan BCA slalu memberikan pelayanan dan pengembangan 

teknologi yang selalu terkini dari komponen dari service delivery channel yaitu 

ATM, internet banking, dan mobile banking sehingga layanan tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan nasabah dalam bertransaksi yang berujung pada kepuasan 

nasabah. 

2. Berdasarkan hasil analisa uji t pada variabel independen additional dimension 

secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Hal ini dikarenakan selain penggunaan teknologi yang terkini, BCA juga 

memberikan beragam produk dan juga harga yang cukup rasional pada 

komponen dari additional dimension yang terdiri dari perceived price dan core 

service sehingga memberikan nilai tambah untuk BCA di mata nasabah yang 

kemudian berujung pada kepuasan konsumennya. 

3. Berdasarkan hasil analisa uji t yang dilakukan kita juga dapat melihat bahwa nilai 

standardized residual untuk additional dimension lebih besar dibandingkan 

dengan service delivery channel yang berarti additional dimension memiliki 

Pengaruh Automated..., ALVIN HAMID IBRAHIM, Ma.-IBS, 2011



93 
 

pengaruh yang lebih dominan terhadap kepuasan konsumen. Walaupun sebagai 

dimensi tambahan, namun additional dimension adalah variabel yang lebih 

dominan dikarenakan terdiri dari core service dan percieved price yang 

umumnya menjadi pertimbangan utama bagi para nasabah sebelum kemudian 

melihat kepada variabel service delivery channel. 

 

5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran atau rekomendasi yang diberikan oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

a. Bagi perusahaan : 

1. Untuk ATM dari hasil observasi peneliti masih sering ditemukan antrian panjang 

pada jam-jam tertentu di ATM BCA. Selain dengan cara menambah jumlah 

ATM, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan 

melakukan efisiensi. Seperti kita ketahui bahwa banyak orang yang datang ke 

ATM bukan hanya untuk mengambil uang namun juga melakukan transaksi non 

tunai seperti membayar tagihan. BCA sebaiknya terus memberikan sosialisasi 

dan informasi yang lebih kepada nasabah mengenai internet banking dan mobile 

banking karena sarana ini juga dapat melakukan transaksi non tunai seperti pada 

ATM sehingga dapat mengurangi antrian yang ada. Kemudian BCA juga bisa 

menambah ATM non tunai agar transaksi bisa lebih cepat. 

2. Untuk internet banking dan mobile banking sebaiknya BCA meningkatkan 

keamanannya dengan menggunakan teknologi yang selalu terkini (up-to-date) 

dan memberikan informasi yang lebih gencar kepada nasabah untuk menghindari 

masalah kejahatan (fraud) dalam perbankan. 
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3. Berdasarkan hasil observasi BCA membebankan fee based perbulan yang cukup 

tinggi jika dibandingkan dengan bank lain yaitu berkisar antara Rp 10.000 – Rp 

20.000. Oleh karena itu sebaiknya BCA melakukan efisiensi biaya agar harga 

yang dibebankan kepada konsumen dapat lebih ditekan. 

4. Untuk jasa inti yang diberikan walaupun sudah cukup beragam, BCA harus selalu 

memperhatikan perkembangan dan kebutuhan dari nasabah pada saat ini agar 

BCA dapat memberikan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

b. Bagi peneliti lain : 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan ada penelitian yang lebih mendalam 

mengenai ASQ dan masalah-masalah yang timbul serta solusi dalam 

penggunaannya. Sebagai contoh berdasarkan observasi sederhana peneliti, 

ATM BCA yang ada saat ini masih sering terjadi antrian panjang pada jam-

jam tertentu, oleh karena itu sebaiknya peneliti selanjutnya meneliti masalah-

masalah seperti itu dan memberikan solusinya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menggunakan responden 

yang lebih banyak dan cakupan yang lebih luas sehingga hasil penelitian 

dapat lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam penggunaan 

ASQ. Sebagai contoh sebaiknya peneliti melakukan penelitian tidak hanya di 

Jakarta namun juga di kota besar lain di Indonesia yang pertumbuhan dan 

juga daya belinya hampir sama seperti kota Surabaya dan Medan. 

3. Dalam penelitian kali ini peneliti hanya melihat ASQ secara menyeluruh 

yaitu service delivery channel dan additional dimension. Dalam penelitian 

selanjutnya diharapkan peneliti dapat melakukan penelitian secara lebih 

mendetail dengan cara meneliti per sub variabel (breakdown) yang ada dalam 

ASQ. 
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Lampiran 1 Uji Validitas 

 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,830 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 144,878 
df 15 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 
 

    atm_1 atm_2 atm_3 atm_4 atm_5 atm_6 
Anti-image Covariance atm_1 ,641 -,132 -,083 -,182 -,071 -,084 

atm_2 -,132 ,680 -,002 -,034 -,156 -,198 
atm_3 -,083 -,002 ,703 -,139 -,136 -,132 
atm_4 -,182 -,034 -,139 ,624 -,155 -,047 
atm_5 -,071 -,156 -,136 -,155 ,665 ,005 
atm_6 -,084 -,198 -,132 -,047 ,005 ,740 

Anti-image Correlation atm_1 ,842(a) -,200 -,124 -,287 -,109 -,122 
atm_2 -,200 ,812(a) -,002 -,053 -,232 -,279 
atm_3 -,124 -,002 ,847(a) -,210 -,198 -,182 
atm_4 -,287 -,053 -,210 ,823(a) -,241 -,070 
atm_5 -,109 -,232 -,198 -,241 ,832(a) ,007 
atm_6 -,122 -,279 -,182 -,070 ,007 ,826(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
atm_1 ,741 
atm_2 ,691 
atm_3 ,685 
atm_4 ,743 
atm_5 ,713 
atm_6 ,636 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
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 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,851 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 286,590 
df 15 
Sig. ,000 

 
 
 
 Anti-image Matrices 
 

    int_1 int_2 int_3 int_4 int_5 int_6 
Anti-image Covariance int_1 ,401 -,230 -,072 -,049 -,019 ,006 

int_2 -,230 ,380 -,091 -,026 -,028 -,038 
int_3 -,072 -,091 ,527 -,097 -,049 -,075 
int_4 -,049 -,026 -,097 ,476 -,176 -,089 
int_5 -,019 -,028 -,049 -,176 ,476 -,172 
int_6 ,006 -,038 -,075 -,089 -,172 ,574 

Anti-image Correlation int_1 ,799(a) -,588 -,156 -,113 -,042 ,012 
int_2 -,588 ,801(a) -,204 -,061 -,065 -,081 
int_3 -,156 -,204 ,918(a) -,193 -,099 -,137 
int_4 -,113 -,061 -,193 ,877(a) -,369 -,170 
int_5 -,042 -,065 -,099 -,369 ,852(a) -,330 
int_6 ,012 -,081 -,137 -,170 -,330 ,885(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
int_1 ,789 
int_2 ,810 
int_3 ,789 
int_4 ,804 
int_5 ,787 
int_6 ,730 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
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 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,895 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 575,710 
df 15 
Sig. ,000 

 
 
 Anti-image Matrices 
 

    mb_1 mb_2 mb_3 mb_4 mb_5 mb_6 
Anti-image Covariance mb_1 ,288 -,102 -,029 -,020 -,054 ,065 

mb_2 -,102 ,189 -,032 -,071 ,042 -,002 
mb_3 -,029 -,032 ,148 -,058 -,071 -,080 
mb_4 -,020 -,071 -,058 ,149 -,034 -,035 
mb_5 -,054 ,042 -,071 -,034 ,373 -,071 
mb_6 ,065 -,002 -,080 -,035 -,071 ,424 

Anti-image Correlation mb_1 ,899(a) -,437 -,142 -,096 -,164 ,185 
mb_2 -,437 ,868(a) -,190 -,424 ,159 -,007 
mb_3 -,142 -,190 ,887(a) -,394 -,304 -,321 
mb_4 -,096 -,424 -,394 ,891(a) -,146 -,138 
mb_5 -,164 ,159 -,304 -,146 ,922(a) -,179 
mb_6 ,185 -,007 -,321 -,138 -,179 ,915(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 

 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
mb_1 ,855 
mb_2 ,903 
mb_3 ,948 
mb_4 ,943 
mb_5 ,832 
mb_6 ,782 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
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 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,721 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 153,714 
df 3 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 
 

    pp_1 pp_2 pp_3 
Anti-image Covariance pp_1 ,432 -,205 -,088 

pp_2 -,205 ,340 -,195 
pp_3 -,088 -,195 ,457 

Anti-image Correlation pp_1 ,744(a) -,534 -,198 
pp_2 -,534 ,670(a) -,494 
pp_3 -,198 -,494 ,764(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
pp_1 ,883 
pp_2 ,922 
pp_3 ,875 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,601 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 100,442 
df 3 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 
 

    cs_1 cs_2 cs_3 
Anti-image Covariance cs_1 ,474 -,297 ,006 

cs_2 -,297 ,407 -,207 
cs_3 ,006 -,207 ,751 

Anti-image Correlation cs_1 ,588(a) -,676 ,011 
cs_2 -,676 ,565(a) -,375 
cs_3 ,011 -,375 ,727(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
cs_1 ,855 
cs_2 ,912 
cs_3 ,711 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 

 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,852 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 262,630 
df 10 
Sig. ,000 

 
 Anti-image Matrices 
 

    katm kint kmb kpp kcs 
Anti-image Covariance katm ,424 -,130 -,025 -,052 -,176 

kint -,130 ,453 -,181 -,065 ,003 
kmb -,025 -,181 ,436 -,108 -,079 
kpp -,052 -,065 -,108 ,468 -,141 
kcs -,176 ,003 -,079 -,141 ,411 

Anti-image Correlation katm ,846(a) -,298 -,059 -,116 -,421 
kint -,298 ,843(a) -,408 -,141 ,008 
kmb -,059 -,408 ,855(a) -,239 -,186 
kpp -,116 -,141 -,239 ,885(a) -,321 
kcs -,421 ,008 -,186 -,321 ,833(a) 

a  Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
katm ,839 
kint ,820 
kmb ,836 
kpp ,826 
kcs ,841 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
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Lampiran 2 Uji Reliabilitas 

Reliabilias ATM 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 100 100,0 

Excluded(
a) 0 ,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,790 6 
 
Reliabilitas Internet Banking 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 100 100,0 

Excluded(
a) 0 ,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,875 6 
 
Reliabilitas Mobile Banking 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 100 100,0 

Excluded(
a) 0 ,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,940 6 
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Reliabilitas Perceived Price 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 100 100,0 

Excluded(
a) 0 ,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,871 3 
 
Reliabilitas Core Service 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 100 100,0 

Excluded(
a) 0 ,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,769 3 
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Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

__ 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardize

d Residual 
N 100 

Normal Parameters(a,b) 
Mean ,0000000 
Std. Deviation ,31557381 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,079 
Positive ,079 
Negative -,041 

Kolmogorov-Smirnov Z ,790 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,561 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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Uji Heteroskedastisitas 

__ 

 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,596 ,156   3,819 ,000 

sdc_a -,049 ,040 -,177 -1,231 ,221 
ad_a -,018 ,038 -,069 -,480 ,632 

a  Dependent Variable: Unstandardized Residual 
 
Uji Multikolinearitas 

 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 
1 (Constant) -,127 ,241   -,529 ,598     

sdc_a ,423 ,062 ,400 6,854 ,000 ,471 2,124 
ad_a ,593 ,059 ,586 10,045 ,000 ,471 2,124 

a  Dependent Variable: kep_a 
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Coefficient Correlations(a) 
 

Model     ad_a sdc_a 
1 Correlations ad_a 1,000 -,727 

sdc_a -,727 1,000 
Covariances ad_a ,003 -,003 

sdc_a -,003 ,004 
a  Dependent Variable: kep_a 
 
Lampiran 4 Model Persamaan Regresi 

 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) -,105 ,240   -,437 ,663 

sdc_a ,423 ,062 ,401 6,857 ,000 
ad_a ,590 ,059 ,585 10,013 ,000 

a  Dependent Variable: kep_a 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,919(a) ,844 ,841 ,31881 
a  Predictors: (Constant), ad_a, sdc_a 
b  Dependent Variable: kep_a 
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Lampiran 5 Kuisioner Penelitian 

Kuisioner Penelitian 

 

Responden yang terhormat, dalam rangka penulisan skripsi saya yang berjudul 

“Pengaruh Automated Service Quality Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah BCA 

Jakarta”. Sebagai tambahan definisi dari Automated Service Quality adalah evaluasi 

pelanggan secara keseluruhan mengenai keunggulan penyediaan pelayanan melalui jaringan 

elektronik seperti internet, Automated Teller Machine (ATM), dan telepon banking (mobile banking). 

 Saya berharap saudara/i bersedia untuk mengisi kuisioner di bawah ini. Pilihlah salah 

satu dari kategori jawaban yang telah disediakan dengan memberikan tanda checklist ( √ ) 

pada jawaban yang dianggap tepat. Semua data dan jawaban anda akan dijaga 

kerahasiaannya. 

 

A. Identitas Responden 

1. Jenis kelamin 

Laki-laki        Perempuan 

 

2. Umur  

     17 – 25          36 – 40 

     26 – 30        > 40 

     31 – 35 

3. Domisili 

 Jakarta Utara        Jakarta Selatan 

 Jakarta Barat        Jakarta Pusat 

 Jakarta Timur 

4. Penghasilan perbulan / uang saku 

     < Rp 999.999               Rp 3.000.000 – Rp 4.999.999 

            Rp 1.000.000 – Rp 2.999.999           > Rp 5.000.000 

 

5. Pekerjaan 

     Pelajar / Mahasiswa PNS 

     Swasta              Profesional 

     Wirausaha                         Lainnya.... 

 

6. Seberapa sering anda menggunakan Fasilitas ASQ dari BCA dalam seminggu (ATM, 

Internet Banking, dan / atau Mobile Banking) 

         <  2 kali                     3 – 5 kali                      >  6 kali 
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B. Variabel Penelitian 

Petunjuk pengisian  

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan melingkari ( O ) pada jawaban yang telah 

tersedia sesuai dengan anggapan anda, berdasarkan skala likert berikut ini: 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

SS  : Sangat Setuju 

*semakin besar angka yang anda lingkari, maka anda semakin setuju dengan 

pernyataan yang diberikan. 

 

 

1. Service Delivery Channel 

No 
Indikator Pertanyaan 

Service Delivery channel 

 

Pilihan Jawaban 

1 
Jumlah ATM BCA yang ada saat 

ini cukup memadai 
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

2 
ATM BCA yang ada selalu terletak 

di lokasi yang aman 
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

3 

Menu yang ada di ATM BCA 

mudah untuk dimengerti (user 

friendly) 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

4 
ATM BCA terletak di lokasi yang 

mudah di jangkau 
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

5 

ATM BCA memiliki fungsi-fungsi 

yang dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

6 

 

Dalam menggunakan ATM BCA, 

saya tidak pernah mengalami 

kegagalan (error free) dalam 

bertransaksi 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

7 

Internet Banking BCA memberikan 

informasi yang memadai kepada 

anda 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

8 
Internet Banking BCA mudah untuk 

di gunakan 
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

9 

Saya merasa keamanan dalam 

menggunakan Internet Banking 

BCA sudah memadai 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

10 
Internet Banking BCA memiliki 

desain website yang menarik 
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

11 
Internet Banking BCA memberikan 

informasi yang terkini  
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

12 

Dalam menggunakan Internet 

Banking BCA, saya tidak pernah 

mengalami kegagalan (error free) 

dalam bertransaksi 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 
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13 
M-Banking BCA memberikan 

waktu tunggu / respon yang cepat 
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

14 
M-Banking BCA memberi instruksi 

yang jelas dan mudah dimengerti 
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

15 
Saya merasa bahwa M-Banking 

BCA dapat diandalkan  
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

16 

M-Banking BCA memiliki fungsi 

yang dapat memenuhi kebutuhan 

saya 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

17 

M-Banking BCA selalu mudah 

untuk dihubungi / digunakan selama 

24 jam 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

18 

Dalam menggunakan Mobile 

Banking BCA, saya tidak pernah 

mengalami kegagalan (error free) 

dalam bertransaksi 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

 

 

 

2. Additional dimensions ASQ 

No 
Indikator Pertanyaan 

Additional dimensions ASQ 

 

Pilihan Jawaban 

1 

BCA memberikan harga yang 

bersaing dengan bank lain untuk 

pelayanannya maupun produknya 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

2 
BCA memberikan harga yang wajar 

untuk produk atau pelayanannya 
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

3 

BCA selalu memberikan perincian 

harga yang tertera jelas di setiap 

media publikasinya 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

4 

BCA memberikan jasa dan produk 

yang beragam dan lengkap 

(tabungan, deposito, kredit, dan 

lainnya) 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

5 

BCA memiliki fitur jasa yang 

beragam (tingkat bunga, lama 

pinjaman, dan lain-lain) 

STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 

6 
BCA selalu menggunakan teknologi 

terkini 
STS     1     2     3     4     5     6     7     SS 
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3. Kepuasan Konsumen 

No 
Indikator Pertanyaan 

Kepuasan Kosumen 

 

Pilihan Jawaban 

1 

Seberapa jauh anda puas  akan 

kinerja dari ATM BCA secara 

keseluruhan 

Tidak Puas    1   2   3   4   5   6   7    Sangat puas  

2 

Seberapa jauh anda puas  akan 

kinerja dari Internet Banking BCA 

secara keseluruhan 

Tidak Puas    1   2   3   4   5   6   7    Sangat puas  

3 

Seberapa jauh anda puas  akan 

kinerja dari Mobile Banking BCA 

secara keseluruhan 

Tidak Puas    1   2   3   4   5   6   7    Sangat puas  

4 

Seberapa jauh anda puas  akan 

tingkat harga yang diberikan BCA 

secara keseluruhan 

Tidak Puas    1   2   3   4   5   6   7    Sangat puas  

5 

Seberapa jauh anda puas  akan jasa 

inti yang diberikan BCA secara 

keseluruhan (tabungan, deposito, 

kredit, dan lainnya) 

Tidak Puas    1   2   3   4   5   6   7    Sangat puas  
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