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ABSTRACT 

Service representative is an activity to gift of 
service from one the side of other side, so that full fill 
requirement and satisfy to accepting it. With efficient 
and effective good service will push client to be 
dovoted and loyal to company, because what their want 
and needed is fullfilled. 

Target of this research is to know how far quality 
service have been given by front liner Bank Central Asia 
to customer, to get customer satisfaction. 

Method used by writer to answer question from 
identifying existing problem, by using descriptive 
method with approach of survey, where research of 
survey is research taking sample from one population 
and use questioners as a mean of assist fundamental, 
where questionare used to measure relation beetwen 
service with satisfaction of consumer. 

Result of this research indicate that service given by 
PT. Bank Central Asia Cpaem Mayor Oking in this time is 
very good with average value 62,62. While satisfaction 
of customer at the moment to BCA Mayor Oking throug 
analysis of regression got by result for the price of  Y  =  
27,853 + 0,560 X, meaning that satisfactionof customer 
at Bank Central Asia with service (X) added by 1 
becoming 28,42. 

From result of calculation of correlation analysis got 
result ot that happened positive and middle beetwen 
quality service frontliner and customer satisfaction  
with value of correlation coefficient equal to 0,554. 
After that to analyze coefficient of tederminacy to 
measure service contribution percentage given by BCA 
Mayor Oking to get customer satisfaction is got result 
of that service only owning contribution equal to 30,7% 
and the rest equal to 69,3% influenced by other factor. 
 
Keywords : Quality Service Frontliner, Customer 
Satisfaction. 
 
 

PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian di Indonesia telah 
berkembang dengan pesat, hal ini dapat menyebabkan 
kondisi persaingan dunia bisnis dewasa ini semakin hari 
bertambah ketat. Persaingan yang semakin ketat 
tersebut dapat dilihat dari bertambahnya pelaku 
ekonomi yang memasuki pasar barang maupun pasar 
jasa. Munculnya perusahaan baru yang menghasilkan 
produk yang hampir sama berdampak pada semakin 

banyak produk yang ditawarkan dalam kemasan dan 
kualitas yang beragam. Kondisi demikian membuat 
pelanggan dihadapkan pada berbagai alternative pilihan 
pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. 

Dalam perkembangannya, bisnis jasa menunjukkan 
peningkatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan 
bisnis manufaktur. Adrian payne (2001) mengatakan 
bahwa saat ini lebih dari 60% perekonomian negara-
negara barat sekarang berada di sektor jasa. Secara 
tidak langsung hal tersebut akan mempengaruhi negara-
negara yang berada di belahan dunia lainnya, sehingga 
persaingan  dibidang usaha akan menjadi semakin ketat 
dikarenakan banyaknya usaha yang bergerak dibidang 
jasa.  

Sebuah perusahaan jasa haruslah memiliki 
keunggulan bersaing dengan tujuan agar mampu 
bertahan dalam persaingan tersebut, bahkan dengan 
adanya keunggulan bersaing yang dimiliki oleh sebuah 
perusahaan tidak menutup kemungkinan perusahaan itu 
menjadi pilihan utama bagi konsumen. 

Perkembangan perekonomian Indonesia khususnya 
dalam sektor jasa menciptakan sebuah persaingan yang 
semakin ketat tidak terkecuali pada sektor perbankan, 
dimana pada saat ini persaingan dalam dunia perbankan 
tidak lagi bertumpu pada produk, tetapi lebih bertumpu 
pada pelayanannya. Hal ini dikarenakan banyaknya 
usaha perbankan baik yang konvensional maupun yang 
syariah, dimana setiap bank mengemas jasa mereka 
sedemikian rupa untuk menarik para konsumen, bahkan 
pelayanan yang diberikan tidak hanya terbatas pada 
fungsi awal bank sebagai lembaga keuangan yang 
berfungsi untuk menyimpan dan meminjam uang. 
Berdasarkan pada hal tersebut diatas dapat dikatakan 
bahwa sebuah usaha perbankan haruslah mampu 
memberikan sebuah pelayanan yang prima dimana 
pelayanan yang prima tersebut dapat dijadikan sebagai 
sebuah keunggulan dibandingkan dengan usaha 
perbankan lainnya sehingga mampu bertahan dalam 
iklim persaingan yang ketat. 

Dewasa ini dalam kegiatan pelayanan dikenal istilah 
pelayanan prima, yang artinya adalah kepedulian 
kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik 
untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan 
dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal 
kepada perusahaan. (Barata, 2004). Dalam memberikan 
pelayanan yang prima sebagai usaha mencapai kepuasan 
pelanggan, pihak perbankan dapat berpedoman pada 
variable pelayanan prima yang dijelaskan oleh Atep 
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Adya Barata (2004). Variabel pelayanan prima tersebut 
adalah kemampuan (Ability), Sikap (attitude), 
penampilan (appearance), perhatian (attention), 
tindakan (action), tanggung jawab ( accountability). 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian 
adalah Bank Central Asia Capem Mayor Oking yang 
merupakan salah satu pelaku bisnis yang bergerak dalam 
dunia industri perbankan, dengan menyediakan berbagai 
produk jasa perbankan yang tersedia untuk semua 
lapisan masyarakat, mulai dari berbagai macam bentuk 
fasilitas tabungan, sarana kredit, kiriman uang, ATM dan 
Internet Banking. Dalam kegiatan operasionalnya BCA 
Mayor Oking dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas 
pelayanannya agar nasabah tidak merasa kecewa. 
Peningkatan pelayanan yang diberikan kepada nasabah 
adalah pada bagian front liner yang terdiri dari teller 
dan customer service. Hal ini disebabkan karena 
nasabah memiliki frekwensi berinteraksi yang cukup 
tinggi dengan kedua bagian tersebut. 

Jika dilihat dalam persaingan industri perbankan, 
BCA merupakan salah satu Bank yang memiliki citra dan 
nama yang cukup terkenal. Dengan menjadi salah satu 
bank swasta yang dapat dipercaya oleh masyarakat 
sebagai sarana kegiatan perbankan, BCA harus 
memberikan pelayanan yang terbaik. 

Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan jasa 
perbankan bagi para nasabahnya, BCA capem Mayor 
Oking tentunya dihadapkan pada beberapa masalah yang 
menyangkut kegiatan operasionalnya. Permasalahan 
tersebut paling sering dihadapi oleh bagian front liner  
dikarenakan pelayanan bank lebih difokuskan pada 
bagian tersebut. Masalah-masalah tersebut dapat 
menyebabkan munculnya rasa ketidakpuasan  nasabah 
terhadap pelayanan yang diberikan BCA capem Mayor 
Oking. Dengan demikian pelayanan prima BCA capem 
Mayor Oking harus ditingkatkan khususnya pada bagian 
front liner, Sebab apabila pelayan prima tidak 
ditingkatkan kemungkinan nasabah akan berpaling dari 
BCA capem Mayor Oking. Terdapat beberapa alasan yang 
menyebabkan nasabah beralih kepada bank lain, yaitu 
kurang baiknya pelayanan, produk yang tidak 
memuaskan, ditarik bank lain dan selera yang berubah. 

Dalam sebuah industri perbankan, pihak Bank harus 
benar-benar mengetahui dan memahami mengenai 
karakteristik para nasabah, tentang apa yang 
dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Disamping hal 
tersebut, pihak perbankan harus mampu menganalisa 
variable-variabel dari pelayanan prima yang nantinya 
akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan. 

 
 
 

METODE PENELITIAN  

Metode Penelitian yang dilakukan peneliti 
didasarkan pada metode analisis deskriptif kualitatif 
dalam rangka menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan 
serta  dipergunakan untuk pencarian fakta dengan 
interpretasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk 
mencari gambaran yang sistematis dan teratur serta 
fakta yang akurat. Pelayanan BCA  kepada nasabahnya 
didasarkan pada suatu pedoman layanan yang disebut 
SMART (Sigap, Menarik, Antusias, Ramah, Teliti) sebagai 
standart layanan di BCA. Layanan berkualitas yang 
dilakukan secara konsisten dengan hati yang tulus 

merupakan pilar penting dari peran BCA sebagai bank 
transaksi terbesar di Indonesia. 

Dalam rangka memperoleh data-data yang 
dibutuhkan sebagai bahan-bahan penelitian, penulis 
dalam melakukan penelitian ini menggunakan kuesioner 
yang dibuat berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi 
di PT. Bank Central Asia Tbk Capem Mayor Oking. 
Variabel yang digunakan adalah variabel kinerja layanan 
sebagai variabel bebas (Independen) dan kepuasan 
nasabah PT. BCA Capem Mayor Oking sebagai variabel 
terikat (Dependen) 

Berdasarkan dimensi variabel layanan prima Atet 
Adya Barata (2004), diperoleh penjabaran variabel 
pelayanan prima yang terdiri dari Kemampuan (Ability), 
Sikap (Attitude), Penampilan (Appearance), Perhatian 
(Attention), Tindakan (Action), Tanggung jawab 
(Accountability). Sedangkan dalam variabel kepuasan 
nasabah mencakup beberapa variabel yaitu kualitas 
produk, harga, service quality, emotional factors dan 
biaya dan kemudahan. 

Sedangkan dalam variabel kepuasan nasabah 
mencakup beberapa variabel yaitu kualitas produk, 
harga, service quality, emotional factors dan biaya dan 
kemudahan. Dalam hal menganalisis mutu pelayanan 
frontliner BCA Mayor Oking terhadap kepuasan nasabah, 
maka penulis menggunakan analisis regresi linier, 
koefisien korelasi dan mengolahnya dengan program 
Excel dan SPSS. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Pelayanan Front Liner Terhadap 
Kepuasan Nasabah  

Hasil pengolahan statistik dengan SPSS 
menunjukkan besaran-besaran angka seperti berikut ini: 
Tabel 1 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 
rata-rata kepuasan yang diterima nasabah sebesar 62,62 
dengan standar deviasi 11,330 atau bisa dikatakan 
kepuasan nasabah mencapai angka sangat memuaskan, 
apabila distribusi kepuasan pelayanan dibuat seperti 
dalam tabel di bawah ini  : 
Tabel 2. Distribusi Pengelompokkan Kepuasan 
Pelayanan Berdasarkan Skala Likert 

No Rentang Skala 
Likert Ekspresi Kepuasan 

1 00 - 15 Sangat Tidak Puas 
2 16 – 30 Tidak Puas 
3 31 -  45 Biasa Saja 
4 46 -  60 Puas 
5 61 -  75 Sangat Puas 

Sumber: Sugiyono, 2008 
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Sedangkan tingkat kepentingan pelayanan yang 
diberikan oleh manajemen BCA menurut hasil survey 
menunjukkan angka sebesar 62,09 dengan standar 
deviasi sebesar 11, 207 angka ini menterjemahkan 
bahwa pelayanan dari sebuah bank dalam hal BCA dalam 
penyediaan fasilitasnya sangat penting, demi 
tercapainya kepuasan yang dirasakan nasabah. Skala ini 
menunjukkan pada kisaran seperti di bawah ini : 
 
Tabel 3. Distribusi Pengelompokkan Kepentingan 
Pelayanan Berdasarkan Skala Likert 

No Rentang Skala Likert Ekspresi Kepuasan 
1 00 - 15 Sangat Tidak Penting 
2 16 – 30 Tidak Penting 
3 31 -  45 Cukup Penting 
4 46 -  60 Penting 
5 61 -  75 Sangat  Penting 

 
Auto Korelasi Sesama Variabel Penelitian 

 
Tabel 4. Autokorelasi  Variabel Pelayanan Dengan 
Kepuasan Pelanggan 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 

Autokorelasi di antara variable independen dan 
dependen sebesar 0,554, dan demikian pula hasil dari 
resiprokalnya sama sebesar 0,554, dengan angka 
signifikansi sebesar 0,000 maka autokorelasi diantara 
dua variable ini berbeda nyata karena berada di bawah 
0,05 atau 5 persen, seperti dalam ketentuan penelitian 
pada umumnya. Berarti terjadi hubungan yang 
signifikan. 
 
Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi 

 
Koefisien korelasi menyatakan hubungan kuat atau 

tidaknya antara variable independen yaitu pelayanan 
dengan variable dependen yaitu kepuasan pelanggan. 
 
Tabel 5. Data Koefisien Korelasi, Koefisien Determinasi, 
dan Lainnya 

 
 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien 
korelasi sebesar 0,554 dan termasuk kategori sedang 

apabila merujuk pada distribusi pengelompokkan 
kekuatan hubungan antara dua variable tersebut,    
yaitu  : 
Tabel 6. Rentang Skala Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat Rendah 
0,200 – 0,399 Rendah 
0,400 – 0,599 Sedang 
0.600 – 0,799 Kuat 
0,800 – 1,000  Sangat Kuat 

 
Koefisien determinasi merupakan hasil dari kuadrat 

(r2) terhadap koefisien korelasi yaitu  (0,554 x 0,554) 
hasilnya adalah 0,307x 100% = 30,7%. 

 
Uji Parsial Terhadap Regresi 

 
Regresi merupakan gambaran persamaan yang 

menyatakan pengaruh dari varibel independen terhadap 
variable dependen, dan kemudian dilakukan uji 
terhadap variable-variabel tersebut termasuk di 
dalamnya adalah uji terhadap konstanta. 
 
Tabel 7. Uji Parsial Regresi 

 
Dari tabel di atas, dapat dibuat fungsi regresi Ŷ  = 

27,853  +  0,560 X, atau Jumlah Kepuasan = 27,853 + 
0,560Jumlah Total Pelayanan yang dirasakan nasabah. 
Uji T digunakan untuk menguji pengaruh table 
independent secara parsial terhadap table dependen. 
Signifikansi mengukur tingkat signifikansi dari uji T. Jika 
signifikansi kurang dari 0,05 maka ada pengaruh secara 
parsial antara table independent  terhadap table 
dependen. Dari table 7 di atas nilai signifikan adalah 
0,000 artinya table pelayanan mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. Nilai t 
hitung dari table di atas adalah 6,585. T table dapat 
dicari pada table 3able3tic pada signifikansi 0,05/2 = 
0,025 (uji 2 sisi) dengan df = n – 2 = 98. Maka diperoleh t 
table = 1,6606. 
Ho : b = 0 berarti pelayanan tidak berpengaruh terhadap 
kepuasan nasabah 
Ho : b ≠ 0 berarti pelayanan berpengaruh terhadap 
kepuasan nasabah 
t hitung > t table berarti Ho ditolak, kesimpulannya 
yaitu pelayanan front liner berpengaruh terhadap 
kepuasan nasabah. 
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Uji Simultan Terhadap Regresi 

 

 
 

Uji F membandingkan antara F-tabel dengan F-
hasil perhitungan, F-hitung menunjukkan sebesar 43,361 
dan signifikansinya adalah 0,000. Jika signifikansi kurang 
dari 0,05 maka ada pengaruh secara bersama-sama 
antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. Tugas berikutnya adalah menginterpretasikan 
hasilnya, yang akan dilakukan pada pembahasan 
berikutnya. 

 
Histogram 

 
Gambar 2 Histogram dan Standar Residual Dari 
Kepuasan Pelanggan 

 
Grafik histogram yang digabung dengan kurva 

normalnya memperlihatkan bahwa pelayanan yang 
diberikan ada beberapa point yang lebih tinggi dari 
kurva normalnya, artinya dari 100 pelayanan yang 
diberikan tenrhadap nasabah data terkumpul lebih 
banyak pada skala yang umum yaitu mengumpul di 
tengah-tengah kegiatan atau pelayanan sudah diberikan 
pada porsi yang sebenarnya dan berlaku umum pada 
lembaga manapun. 

 
 

Grafik Hubungan antara Regresi dan Data-Data 
Pelayanan dan Kepuasan 

 
Gambar 3. Normal P-P Plot of Regression Standarized 
Residua 

 
Gambar ini menunjukkan sejauh mana garis regresi 

dikitari oleh data-data berpasangan antara pelayanan 
dengan kepuasan nasabah, dekat atau jauhnya titik 
pada sekitar garis regresi menunjukkan seberapa kuat 
hubungan antara pelayanan dengan kepuasan (korelasi). 
 
Scatter plot 

 
Gambar 4. Scatter plot 

 
Bentuk scatter plot mengilustrasikan hubungan 

antara variable dependen dan independen, apabila data 
terkumpul dan terkonsentrasi berbentuk melingkar dan 
sedikit sekali data tercecer menunjukkan hubungan yang 
erat antara variable dependen dan independen, tetapi 
berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa walaupun 
ada beberapa data yang terkonsentrasi pada kelompok 
tertentu, tetapi masih banyak data yang tersebar di 
mana-mana, sehingga wajar kita mengatakan bahwa 
korelasi diantara dua variable tersebut sedang. 
 

B. Kinerja Pelayanan BCA Terhadap Kepuasan 
Nasabah 
Seperti yang telah ditunjukkan pada hasil statistik 

di atas, bahwa Koefisien determinasi merupakan hasil 
dari kuadrat (r2) terhadap koefisien korelasi yaitu  
(0,554 x 0,554) hasilnya adalah 0,307. Maka dapat 
dikatakan bahwa usaha yang dilakukan manajemen BCA 
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dalam memberikan pelayanan kontribusi atau 
peranannya terhadap kepuasan nasabah adalah sebesar 
0,307 atau 30,7% atau variabilitas dari pelayanan dapat 
menjelaskan kepuasan pelanggan sebesar 30,7 persen 
dan sisanya (100% - 30,7%) = 69,3% ditentukan oleh 
faktor lain. Faktor lain yang dimaksud adalah sejumlah 
fasilitas yang memang sudah terpasang pada kantor 
BCA, seperti gedung, lapangan parkir, termasuk 
kegiatan sumber daya manusia yang lainnya di luar 
pelayanan. 

Berdasarkan pada hasil pengolahan statistik 
deskriptif diketahui bahwa kepuasan pelanggan sudah 
mencapai nilai 62,62 artinya apabila dibuat rentang 
skala Likert seperti table 4.27 di atas, sudah pada taraf 
sangat memuaskan. Angka ini merupakan nilai tertinggi 
yang diraih oleh manajemen BCA dalam memberikan 
pelayanan terhadap pelanggannya, bandingkan dengan 
tingkat kepentingan dalam pelayanan sebesar 62,09, 
berarti terjadi gap (selisih) hanya sebesar 0,53 antara 
pelayanan yang diberikan dengan kepuasan nasabah. 
Angka ini menjadi tugas berikutnya dari manajemen BCA 
untuk menghilangkan kesenjangan antara harapan 
pelanggan dengan kepuasan pelanggan. 
 

C. Tingkat Kepuasan Nasabah Terhadap Mutu 
Pelayanan BCA Capem Mayor Oking. 

Dari persamaan regresi Ŷ  = 27,853  +  0,560 X  
apabila BCA meningkatkan pelayanannya sebesar 1 
satuan (X = 1) maka akan diperoleh 28,413 kepuasan 
nasabah.  Persamaan ini dapat dijadikan patokan dalam 
memprediksi tingkat kepuasan dari setiap pelayanan 
yang diberikan terhadap nasabah, karena nilai 
signifikansi yang berada di bawah 0,05 atau 5% seperti 
pada penelitian umumnya. Adapun perincian signifikansi 
dan uji t atau uji parsial seperti di bawah ini  : 
 
Tabel 9. Hasil Uji Parsial Persamaan Regresi 

Persamaan Regresi Ŷ  = 27,853  +  0,560 X 
Uji Parsial (Uji-t) (5,192)      (6,583) 
Signifikansi (0,000)      (0,000) 

 
Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai konstanta 

dari persamaan regresi sudah memenuhi syarat 
signifikansi karena nilai t-hitung > t-tabel dan hal ini 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 dan lebih kecil 
dari 0,05 atau 5%. Kemudian nilai t-hitung untuk 
koefisien regresi sebesar 6,583 juga sudah diuji dengan 
rumus t-hitung, di mana hasilnya t-hitung > t-tabel hal 
ini sudah teruji signifikan, karena nilai signifikansi 
sebesar 0,000, di mana nilai ini lebih rendah dari 0,05 
atau 5% 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan kemudian didukung 
oleh hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 
17 dapat disimpulkan bahwa : 

1. Manajemen BCA menyelenggarakan kegiatan 
operasional perusahaannya sudah sesuai dengan 
kaidah pelaksanaan sebuah perusahaan dengan 
melaksanakan manajemen, dan tentu saja juga 
sudah sesuai dengan ketentuan aturan perbankan 
secara umum terutama aturan dari Bank Central 
atau dalam hal ini adalah Bank Indonesia. 

2. BCA sebagai lembaga pelayanan atau jasa, 
keberlangsungan hidupnya ditentukan oleh 
pelayanan jasa yang terbaik atau pelayanan jasa 
prima, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel yang paling menonjol atau dominan 
adalah variabel pelayanan itu sendiri  dengan 
indikator  penampilan (appearance) dengan nilai 
4,30 dan indicator perhatian (attention) dengan 
nilai 4,24. 

3. Kepuasan nasabah pada BCA Mayor Oking saat ini di 
dapat jawaban dari para responden yang kemudian 
diolah dengan analisis regresi, sehingga didapat 

nilai dengan persamaan Ŷ  = 27,853  +  0,560 X. 
yang apabila pelayanan ditingkatkan 1 kali maka 
akan menimbulkan kepuasan sebesar 28,413 

4. Kinerja pelayanan dari manajemen BCA 
berdasarkan hasil pengolahan data statistik 
deskriptif diperoleh angka sebesar 62,62, angka ini 
termasuk dalam skala Sangat Memuaskan, 
merupakan nilai tertinggi yang diraih oleh 
manajemen BCA. Angka ini hanya berselisih 
sebesar 0,53 dari tingkat kepentingan pelayanan 
sebesar 62,09 yang dikemukakan oleh nasabah. 
Dengan demikian maka harapan pelanggan yang 
tinggi akan pelayanan juga diimbangi oleh 
pelayanan yang tinggi pula, sehingga menghasilkan 
angka kepuasan yang tinggi. 

5. Peran atau kontribusi dari pelayanan terhadap 
kepuasan konsumen sebesar 0,307 atau sebesar 
30,7 persen, artinya pelayanan yang diberikan 
manajemen BCA terhadap kepuasan nasabah 
sebesar 30,7 persen dan sisanya sebesar (100% - 
30,7%) = 69,3% ditentukan oleh faktor lain. Atau 
dapat juga dikatakan bahwa pelayanan mampu 
menjelaskan variabilitas kepuasan sebesar 30,7 
persen, dan variabilitas sisanya ditentukan oleh 
faktor lain yang memang sudah terpasang pada 
kantor BCA. 
 
Harapan dan kepentingan yang tinggi dari nasabah 

BCA Mayor Oking diimbangi dengan pelayanan yang 
prima dari BCA Mayor Oking membuat tingkat 
pertumbuhan nasabah BCA Mayor Oking tumbuh dengan 
pesat lebih dari seribu nasabah setiap tahunnya.  
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