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ABSTRACT 

Banking growth is now increasingly competitive, especially in Surabaya. Banking 

competition judged by the quality of services provided to customers refer to basic services, 

advanced services, costs, and loyalty programs for customer satisfaction and loyalty. The aim 

of this study was to determine the influence of basic services, advanced services, costs, 

loyalty programs on customer satisfaction and customer loyalty in Surabaya BCA Bank. 

Descriptive analysis in this study using a questionnaire with 100 respondents from Bank BCA 

in Surabaya. The sampling technique in this study using purposive sampling. The calculation 

result of analysis in this study using partial least square (PLS). The results showed that the 

basic services a significant impact on customer satisfaction, advanced services not significant 

effect on customer satisfaction, cost significant effect on customer satisfaction, loyalty 

programs have a significant effect on customer satisfaction, and customer satisfaction has a 

significant impact on customer loyalty. 

Keywords : Basic Service, Advanced Service, Cost, Program Loyality, Customer Satisfaction, 

Customer Loyalty, Bank BCA  

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perbankan di Surabaya saat 

ini semakin kompetitif dan semakin tajam 

persaingannya yang akhirnya membawa 

konsekuensi yang mempunyai kemampuan 

perusahaan untuk bersaing. Semakin 

kompetitif persaingan perbankan di 

Surabaya semakin ketat dan semakin kuat, 

sehingga hal utama yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan adalah 

masalah kualitas dari pelayanan terhadap 

nasabah agar perusahaan dapat 

berkembang dengan pesat dan dapat terus 

bertahan menguasai pangsa pasar. 

Kepuasan  nasabah meningkat cenderung 

akan membuat loyalitas juga meningkat 

sehingga banyak perusahaan terutama 

bank bersaing dalam hal total customer 

satisfaction. Untuk menjaga dan dapat 

meningkatkan kepuasan nasabahnya bank 

harus mampu meningkatkan citra positif 

dimata nasabahnya terutama dengan 

memberikan pelayanan yang terbaik dari 

perusahaannya. Layanan yang baik 

merupakan daya tarik yang begitu besar 

bagi nasabah, sehingga bank harus 

meningkatkan kinerja layanan agar 

loyalitas nasabah terus meningkat dari 

sebelumnya. Kepuasan nasabah yang 

meningkat akan membuat nasabah 

membeli atau menggunakan produknya 

secara ulang. Layanan dasar yang mengacu 

pada layanan canggih harus diperhatikan 

oleh Bank BCA di Surabaya agar produk 

dapat menguasai pasar. Sejumlah 

perusahaan berpendapat bahwa harus 

memiliki sifat agresif terutama dalam hal 

mempromosikan produk dan jasa agar 

nasabah tetap mengenal. ATM yang saat 

ini  dikenal oleh nasabah merupakan 

sejenis teknologi untuk melakukan 

penarikan uang dan setoran uang. 

Masyarakat saat ini sudah semakin pintar 

terutama dengan iming-iming hadiah 

sudah bukan menjadi prioritas bagi 
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nasabah melainkan mekanisme dan 

persyaratan yang mudah, pada saat 

bertransaksi di mesin ATM. Dalam hal ini 

bank-bank tersebut bisa kehilangan 

nasabah akibat loyalitas nasabah yang 

tidak sesuai dengan keinginan nasabah. 

Menurut Shankar dan Smith (dalam jurnal 

Rahman H 2013) Loyalitas adalah 

komitmen dari nasabah untuk 

menghormati produk bank tertentu, dengan 

menjadikan pelayanan sebagai penilaian di 

saat nasabah menggunakan produk yang 

pelayanan tidak sesuai maka nasabah 

mengganti produk lain. Disamping layanan 

yang perlu diperhatikan memilih produk 

sesuai dengan tingkat suku bunga juga 

diperhatikan. Biaya yang ada di dalam 

bank konvensional merupakan terkait 

dengan bunga tabungan, deposito, dan 

lain-lain. Beban biaya yang ada di dalam 

bank konvensional merupakan biaya 

administrasi, biaya materai dan lain-lain. 

Sehingga dalam hal ini bank harus mampu 

menjaga kualitas biaya yang dibebankan 

kepada nasabah agar nasabah mampu 

untuk membayar dan puas akan beban 

biaya yang dibebankan. Berdasarkan 

dengan pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa apabila Bank BCA di 

Surabaya ingin mendapatkan peningkatan 

nasabah secara keseluruhan harus 

memperhatikan kualitas nasabah yang 

ditinjau melalui layanan dasar, layanan 

canggih, biaya dan program loyalitas 

sehingga kepuasan nasabah dan loyalitas 

dapat meningkat. Tabel 1.1 berisi tentang 

tujuh bank peraih penghargaan Customer 

Satisfaction In Transaction  pada tahun 

2013 sampai dengan tahun 2014 yang 

pengukurannya menggunakan kepuasan 

nasabah dalam melakukan transaksi dari 

beberapa bank. Berdasarkan perolehan 

penghargaan pada tahun 2013 bank BCA 

memperoleh penghargaan peringkat ke 

tiga, sedangkan pada tahun 2014 bank 

BCA memperoleh penurunan peringkat ke 

empat ini menyimpulkan bahwa kinerja 

dari bank BCA mengalami penurunan dari 

peringkat ke tiga menjadi peringkat ke 

empat. Bank BCA masih kurang 

memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada nasabahnya terbukti dengan 

menurunnya kinerja Bank BCA dari tahun 

2013 ke tahun 2014 yang menduduki 

peringkat ke tiga. Sehingga dalam hal ini 

Bank BCA harus memperhatikan kinerja 

layanan yang diberikan kepada 

nasabahnya. 

 

Tabel 1 

Customer Satisfaction In Transaction  

And Loyalty In Performance 

Peringkat 

Customer Satisfaction In 

Transaction 

Loyalty In Performance 

2013 2014 2013 2014 

1 BNI HSBC BCA BII 

2 BCA BRI MANDIRI BNI 

3 BRI BCA BNI BRI 

4 MANDIRI MANDIRI BRI BCA 

5 ANZ BII DANAMON PERMATA  

Sumber : Majalah info bank edisi januari 2014. 

 

Berdasarkan uraian Tabel 1 terdapat tujuh 

peringkat penghargaan Loyalty In 

Performance 2013-2014 Bank BCA yang 

ditinjau dari mengalami penurunan dari 

tahun 2013 berada pada peringkat ke satu, 

tetapi pada saat tahun 2014 bank BCA 

mengalami penurunan berada diperingkat 

empat. Dalam hal tersebut bank BCA 

masih kurang dalam hal kualitas layanan 

yang terdiri dari layanan dasar, layanan 

canggih, biaya dan program loyalitas 

terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah 

Bank BCA di Surabaya. Berhubungan 

dengan masih adanya masalah kepuasan 
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dan loyalitas nasabah di Bank BCA 

sehingga perlu dilakukan penelitian untuk 

mencari faktor-faktor apa saja yang 

menjadi penyebab menurunnya kepuasan 

dan loyalitas nsabah Bank BCA. Menurut 

jurnal Rahman (2013) Layanan dasar, 

layanan canggih, biaya berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas 

nasabah. Faktor yang mempengaruhi 

adanya layanan dasar ditinjau dari sejauh 

mana Bank BCA mampu memberikan 

pelayanan terbaik dari penggunaan produk 

yang ditawarkan. Layanan canggih juga 

mempengaruhi terhadap kepuasan dan 

loyalitas nasabah dapat dilihat melalui 

tersediannya layanan mesin ATM untuk 

memudahkan nasabah dalam melakukan 

transaksi. Sehingga kepuasan dan loyalitas 

nasabah akan dapat terjadi apabila 

pelayanan yang diberikan dari Bank BCA 

kepada nasabah dirasa sesuai yang 

diinginkan. Menurut jurnal Samraz Hafeez 

(2012) Program loyalitas berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Faktor yang mempengaruhi program 

loyalitas ditinjau dari adanya  pemberian 

point reward atau hadiah kepada nasabah 

yang selalu loyal terhadap Bank BCA. 

Sehingga loyalitas nasabah akan 

meningkat apabila nasabah yang loyal 

diberikan penghargaan atau keistimewaan 

dari Bank BCA. Dari sumber tersebut 

masih ada permasalahan dari Bank BCA 

terutama terkait dengan kepuasan nasabah 

dan loyalitas nasabah. Sehingga berkaitan 

dengan tersebut perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui pergaruh kualitas 

layanan yang dapat dilihat melalui layanan 

dasar, layanan canggih, biaya, program 

loyalitas, kepuasan nasabah dan loyalitas 

nasabah dari Bank BCA di Surabaya. 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Layanan Dasar 
Layanan dasar atau Layanan canggih 

sangat dibutuhkan terutama dibidang 

industri jasa perbankan, mengingat 

nasabah yang mempuyai keinginan yang 

selalu ingin untuk dipenuhi. Ketika 

pelanggan akan merasa terpenuhi akan 

harapan, mendapatkan rasa puas karena 

pelayanan yang telah didapatkan 

kemungkinan akan merekomendasikan 

pembelian ulang pada teman-teman dan 

keluarga mereka tentang produk 

perusahaan tersebut (Sentot, 2010, 17). 

Kualitas layanan yang mengacu pada 

layanan dasar sangat diperlukan mengingat 

yang pertama dijumpai oleh nasabah saat 

itu juga membuat nasabah memberikan 

respon secara positif. Menurut Kotler 

Keller dalam kutipan Samrazz Hafeez dan 

Bachtiar Muhammad (2012) layanan dasar 

merupakan sejenis kinerja yang ditawarkan 

oleh salah satu pihak ke pihak lain 

sehingga itu merupakan keharusan. Basic 

service atau layanan dasar yang 

didalamnya terkait untuk melayani secara 

langsung kepada para nasabah dan 

membuat nasabah tersebut memberikan 

sikap ataupun respon kepada para 

karyawan.  Menurut Nina (2010, 46) 

pelayanan yang cepat diartikan dengan 

ketersediaan banyaknya layanan yang 

diberikan kepada pelanggan untuk 

mempermudah nasabah. Pelayanan secara 

mendasar dilakukan dengan cepat akan 

timbul meningkatnya kepuasan dan 

loyalitas nasabah tersebut terhadap 

banknya.  

 

Layanan Canggih 

Pelayanan diberikan secara langsung juga 

dengan fasilitas teknologi berkembang 

diantaranya mesin ATM dan setor tunai 

untuk mempermudah layanan para 

perusahaan kepada nasabahnya.  
Menurut Zeithaml 1996 dalam jurnal 

Rahman 2013 mendefinisikan layanan 

canggih sebagai berikut : 

Advanced service is ability provide high 

service quality will strengthen the image, 

enhance retention of customers, attracting 

new potential customer via positive word 

of mouth and eventually increase the profit 

of the business. Dapat disimpulkan  bahwa 

layanan canggih merupakan kemapuan 

dalam memberikan kualitas layanan yang 

tinggi akan dapat memperkuat citra, 
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meningkatkan retensi pelanggan, menarik 

pelanggan potensial baru melalui kata 

positif dari mulut ke mulut dan akhirnya 

meningkatkan keuntungan bisnis. Menurut 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 

11/1/PBI/2009 perangkat perbankan 

elektronik yang dapat dilakukan diluar 

kantor untuk memudahkan transaksi yaitu 

berkaitan dengan mesin penarikan, 

penyetoran tunai, pemindah bukuan seperti 

ATM, EDC, dan ADM. Perusahaan yang 

ingin unggul dan memberikan kepuasan 

nasabah, baiknya bila memperhatikan 

kemudahan fasilitas layanan yang 

diberikan kepada nasabahnya untuk 

mempermudah transaksi.  

 

Biaya 

Cost atau Biaya yaitu pembiayaan yang 

dibebankan kepada nasabah untuk produk 

maupun jasa yang telah diberikan. Harga 

atau biaya harus ditentukan oleh bank 

dengan benar dalam arti tidak terlalu tinggi 

dan tidak terlalu rendah (Sentot, 2010, 

114). Sehingga bila perusahaan 

menetapkan biaya yang sesuai dengan apa 

yang di harapkan oleh nasabah biasanya 

nasabah akan cenderung merasa puas. 

Nasabah akan merasa sangat puas dan 

bangga apabila diperlakukan seperti apa 

yang diharapkan sehingga dapat mencapai 

customer satisfaction dan akan selalu 

menjadi nasabah yang setia (loyal). Bagi 

bank konvensional, keberadaan bunga 

mempunyai pengertian sebagai biaya yang 

dibebankan untuk nasabah saat telah 

menggunakan fasilitas dan jasa bank 

seperti tabungan, giro dan deposito 

(Sentot, 2010, 114). Aspek penting yang 

diperhatikan oleh para pemimpin 

merupakan penetapan biaya berdasarkan 

survei karakteristik dari produk yang akan 

dikembangkan dan juga nasabah yang 

menjadi sasaran produk tersebut sehingga 

dapat sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh perusahaan.  

 

Program Loyalitas 

Loyalty Programs atau program loyalitas 

yaitu program untuk memberikan 

penghargaan dan memperkuat perilaku 

pembelian ulang yang dianggap efektif 

untuk meningkatkan kesetiaan nasabah 

(Tatik, 2013, 114). Perusahaan yang ingin 

berkembang secara kompetitif adalah 

perusahaan yang berani menggunggulkan 

program loyalitas untuk membuat agar 

para nasabah lebih loyal terhadap 

perusahaan tersebut. Menurut Sharp 1997 

dalam jurnal Samraz Hafeez dan Bachtiar 

Muhammad (2013) program loyalitas 

merupakan strategi khusus yang dibuat 

untuk hubungan nasabah dengan bank 

untuk jangka panjang karena kesetiaan 

nasabah bermanfaat bagi program 

loyalitas. Perusahaan harus memiliki 

banyak strategi program loyalitas agar 

banyak nasabah yang ingin memiliki 

keuntungan yang didapat sehingga selain 

perusahaan mendapatkan keuntungan yang 

meningkat, nasabah juga merasakan 

manfaat yang diberikan oleh perusahaan.  

 

Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah ditentukan oleh 

berbagai jenis pelayanan yang didapatkan 

oleh nasabah pada saat ia menggunakan 

beberapa tahapan dari layanan tersebut. 

Kepuasan merupakan tingkat perasaan 

dimana seseorang menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja produk/jasa 

yang diterima dan yang diharapkan (Kotler 

dan Keller (2008) dalam (Ririn dan 

Mastuti, 2011, 117). Tingkat kepuasan 

nasabah dapat diartikan sebagai kesesuaian 

antara apa yang dirasakan oleh nasabah 

dari pengalamannya menggunakan jasa 

bank dengan apa yang diharapkan dari 

bank tersebut.  Menurut Kotler dalam 

Rambat (2013, 228) kepuasan merupakan 

tingkatan perasaan nasabah menyatakan 

hasil perbandingan atas kinerja produk jasa 

yang diterima dengan apa yang 

diharapkan. Produk dan layanan yang 

mempunyai kualitas baik sangatlah 

berperan penting didalam membentuk 

kepuasan nasabah, kepuasan yang didasari 

oleh pencapaian kualitas yang didapatkan 

jika kualitas tersebut baik maka akan 

menciptakan loyalitas yang 
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berkesinambungan khususnya perusahaan 

perbankan. 

 

Loyalitas Nasabah 

Loyalitas adalah komitmen yang terbentuk 

sangat kuat dari nasabah untuk melakukan 

pembelian kembali suatu produk atau jasa 

yang dipengaruhi melalui merek atau juga 

dipengaruhi karena layanan yang sangat 

baik. Loyalitas nasabah atau sering disebut 

kesetiaan merupakan hal terbaik yang 

didefinisikan sebagai keadaan suatu 

pemikiran, seperangkat sikap, dan 

keyakinan dan lain-lain. Loyalitas 

dikembangkan dengan pendekatan yang 

memperkuat dan mengembangkan dengan 

kondisi yang positif dan juga terkait 

dengan perilaku. Loyalitas mempunyai 

berbagai pengertian separti kesetiaan, rasa 

cinta terhadap produk yang telah 

dimilikinya. Hubungan yang dekat dengan 

para pelanggan, disertai dengan kualitas 

produk yang lebih tinggi dan layanan yang 

lebih cepat, dapat dipergunakan untuk 

memperoleh keunggulan bersaing (Tony, 

2011, 26).  Dari beberapa definisi diatas, 

dapat disimpulkan bahwa loyalitas nasabah 

merupkan suatu respon yang diberikan 

kepada nasabah, kepada perusahaan yang 

tercipta rasa puas akan suatu produk atau 

layanan yang diberikan. Perusahaan yang 

berhasil dalam meningkatkan loyalitas 

nasabah secara tidak langsung nasabah 

akan membeli ulang produk bank tersebut 

seperti menggunakan kembali produk atau 

jasa dari bank tersebut. Menurut Nina 

(2010, 10) ada enam hal yang ada didalam 

kesetiaan nasabah yaitu pengalaman 

pelanggan dalam melakukan transaksi, 

kesediaan mengembangkan hubungan 

dengan perusahaan, menjadi pembeli setia, 

penolakan dari perusahaan lain, 

merekomendasikan, membeli produk 

ulang. 

 

Pengaruh Layanan Dasar Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan dengan perusahaan 

dan pelanggan akan menjadi harmonis 

(Tony, 2011, 2). Bank harus mampu 

mengubah perasaan puas menjadi sangat 

senang terhadap produk yang telah mereka 

promosikan kepada nasabah. Kepuasan 

yang dirasakan merupakan nilai yang 

diberikan oleh pelanggan atas kepuasan 

yang telah diberikan dalam pelayanan 

produk dan jasa sesuai yang diharapkan 

(Kotler (1997) dalam (Rambat, 2013, 228). 

Dapat disimpulkan bahwa hubungan dari 

layanan dasar dan kepuasan nasabah tidak 

lepas dari pelayanan yang diberikan 

kepada nasabah. Menurut jurnal Rahman 

(2013) Menyimpulkan bahwa layanan 

dasar berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Layanan dasar ini 

berkaitan dengan pelayanan yang 

diberikan bank kepada nasabahnya yaitu 

seperti bantuan dalam pembukaan 

rekening.  

H1 : Layanan Dasar berpengaruh 

signifikan positif terhadap Kepuasan 

Nasabah 

 

Pengaruh Layanan Canggih Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Layanan canggih merupakan layanan yang 

paling sering sekali berhadapan dengan 

nasabah, didalam  layanan canggih dapat 

mempermudah atau membantu nasabah 

dalam melakukan transaksi apapun. Hal ini 

membuat perusahaan harus mampu 

mengikuti apa yang terjadi didunia yang 

semakin canggih ini. Menurut Ikatan 

Perbankan Indonesia (2014, 234) yang 

terkait dalam layanan canggih merupakan 

ATM, Kartu Debit, Kartu Prabayar, Uang 

Elektronik dan e-banking. Perusahaan 

harus mampu dalam mempermudah 

transaksi nasabah sehingga nasabah akan 

merasa puas atas pelayanan yang 

diberikan. Menurut jurnal Rahman (2013) 

Menyimpulkan bahwa layanan canggih 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Faktor yang mempengaruhi 

ditinjau dari pelayanan yang diberikan 

kepada nasabahnya untuk memudahkan 

transaksi seperti mesin ATM dan lain 

sebagainya.  
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H2 :Layanan Canggih berpengaruh 

signifikan positif terhadap Kepuasan 

Nasabah 

 

Pengaruh Biaya Terhadap Kepuasan 

Nasabah 
Menurut Rambat (2013, 138) apabila 

nasabah mengeluarkan biaya yang terlalu 

besar dari pada manfaat yang diberikan 

maka nasabah tersebut akan cenderung 

tidak puas. Bank harus mengetahui 

karakteristik dari nasabahnya, agar mampu 

untuk memberikan produk dan jasa yang 

sesuai dengan yang diharapkan. Bank 

harus pintar dalam mengatur biaya-biaya 

agar nasabah lebih nyaman dan lebih 

tertarik dengan kondisi harga yang layak 

sesuai dengan karakteristiknya. Bank akan 

mempunyai dampak positif apabila lebih 

mengutamakan nasabah, karena nasabah 

akan cenderung membeli secara ulang 

apabila menurutnya produk atau jasa yang 

diberikan sesuai. Biaya yang sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh nasabah maka 

nasabah akan lebih puas dan akan 

merekondasikan kepada orang lain sesuai 

apa yang dirasakan oleh nasabah. 

H3 : Biaya berpengaruh signifikan positif 

terhadap Kepuasan Nasabah 

 

Pengaruh Pogram Loyalitas Terhadap 

Loyalitas Nasabah 
Kualitas layanan nasabah berperan penting 

dalam loyalitas atau kesetiaan nasabah 

terutama apabila perusahaan tersebut 

memiliki program loyalitas. Menurut 

Rambat (2013, 234) bahwa pelanggan 

yang telah menjadi bagian dari program 

akan cenderung membuat keputusan yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Program 

loyalitas yang dikembangkan oleh sebuah 

perusahaan menunjukkan perusahaan 

tersebut mampu untuk berkompetensi 

dengan perusahaan lainnya. Program 

loyalitas suatu produk mempunyai harapan 

mengenai kesetiaan nasabah, diharapkan 

dengan adanya program loyalitas 

perusahaan mampu mengevaluasi produk 

dan jasa yang ada sehingga perusahaan 

bisa berkembang menyesuaikan 

perusahaan lain yang telah berkembang 

sebagai kompetitor.  

H4 : Program Loyalitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap Loyalitas 

Nasabah 

 

Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap 

Loyalitas Nasabah 
Kepuasan nasabah sangat berpengaruh 

penting terhadap kesetiaan nasabah 

tersebut dengan kata lain apabila kepuasan 

dirasakan baik oleh nasabah maka nasabah 

tersebut akan terus menggunakan produk 

tersebut. Untuk melengkapi adanya 

loyalitas nasabah, kepuasan nasabah 

menjadi syarat utama agar terciptanya 

kesetiaan nasabah terhadap produk dan 

jasa. Bahwa loyalitas nasabah ditentukan 

oleh kekuatan hubungan antara sikap 

relatif terhadap atau perusahaan dan 

tingkat pembelian ulang yang dilakukan 

konsumen (Dick dan basu (1994) dalam 

(Lizar, 2010, 160). Sehingga variabel 

loyalitas nasabah dipengaruhi oleh variabel 

kepuasan nasabah.  Oleh karena itu, 

variabel tersebut sangat berkaitan. 

Menurut Gopalkrishnan et al., (2011) 

dikutip dalam Samraz Hafeez dan Bachtiar 

Muhammad bahwa apabila perusahaan 

menanamkan sikap yang merujuk pada 

loyalitas nasabah maka harus 

mengoptimalkan apa yang dibutuhkan 

nasabah agar nasabah puas akan layanan 

yang diberikan. Nasabah akan  merasa 

puas akan apa yang telah diberikan maka 

nasabah tersebut akan loyal terhadap 

produk bank. Loyalitas  nasabah sangatlah 

penting, melalui loyalitas nasabah bank 

akan merasa diuntungkan karena selain 

bank akan mendapatkan citra yang baik 

juga bank tersebut telah menunjukkan 

kinerja yang baik untuk mengutamakan 

nasabahnya. Loyalitas nasabah juga akan 

mempengaruhi pendapatan dari bank 

tersebut karena baik nasabah maupun bank 

akan sama-sama memberikan keuntungan. 

H5 : Kepuasan Nasabah berpengaruh 

signifikan positif terhadap Loyalitas 

Nasabah 
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Gambar 1 

Kerangka Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data yang dilakukan 

untuk penelitian ini yaitu dengan cara 

mengumpulkan semua jawaban dari para 

responden yang telah menjadi kriteria-

kriteria sehingga didapatkan data primer 

tersebut. Data primer merupakan data yang 

diambil dari lapangan. Setiap responden 

diberikan kuisioner berdasarkan variabel 

bebas diantaranya mengenai layanan dasar, 

layanan canggih, biaya dan program 

loyalitas terhadap variabel terikat meliputi 

kepuasan dan loyalitas nasabah sedangkan 

variabel penghubung yaitu kepuasan 

nasabah pada Bank BCA di Surabaya. 

 

Identifikasi Variabel 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan 

masalah yang telah ditentukan, sehingga 

variabel dalam penelitian ini adalah : 

Variabel Terikat (Y) yaitu : 

Y1 : Loyalitas Nasabah 

Variabel Bebas (X) terdiri dari : 

X1 : Layanan Dasar 

X2 : Layanan Canggih 

X3 : Biaya 

X4 : Program Loyalitas 

Variabel Intervening yaitu : Kepuasan 

Nasabah 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 
Pada penelitian ini menggunakan skala 

likert, variabel yang ada didalamnya akan 

pecah menjadi variabel inti atau sub-sub 

variabel. Sehingga sub variabel tersebut 

akan digunakan untuk pernyataan yang ada 

di kuisioner, dan hasil dari penilaian akan 

diberikan nilai skor yaitu: (1) Sangat Tidak 

Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) 

Setuju, (5) Sangat Setuju. 

 

Layanan Dasar 

Layanan dasar adalah pendapat nasabah 

Bank BCA di Surabaya mengenai 

pelayanan pemberian jasa kepada para 

nasabah dengan memberikan kebutuhan 

dan apa yang diinginkan oleh nasabah 

Bank BCA di Surabaya. Indikator  yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Bantuan dalam pembukaan rekening. 

b. Keamanan menggunakan produk bank. 

c. Keamanan tempat bank. 

 

Layanan Canggih 
Layanan canggih adalah pendapat nasabah 

Bank BCA di Surabaya mengenai 

pelayanan yang diberikan sebagai 

pemberian jasa kepada para nasabah 

diantaranya seperti ATM, Setor Tunai, dan 

Alat-alat canggih yang menunjang 

keinginan nasabah juga kebutuhan nasabah 

Bank BCA  dalam melakukan transaksi 

apapun baik pembayaran maupun transfer 

antar bank. Indikator yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Fasilitas baru bagi nasabah. 

b. Fasilitas bank 24 jam. 

c. Tersedianya layanan provider atau 

internet. 
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Biaya 
Biaya adalah pendapat nasabah Bank BCA 

di Surabaya mengenai biaya yang 

dibebankan kepada nasabah meliputi 

pembebanan biaya bunga, biaya tarikan 

transaksi, biaya tarikan, biaya sms 

banking, maupun terkait dengan respon 

karyawan atas banyaknya komplain 

mengenai biaya produk Bank BCA di 

Surabaya. Indikator yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Merespon komplain nasabah. 

b. Kenyamanan pembayaran layanan. 

c. Berkontribusi untuk sosial. 

 

Program Loyalitas  
Program loyalitas adalah pendapat nasabah 

Bank BCA di Surabaya mengenai program 

yang ditanamkan kepada nasabah yang 

loyal terhadap Bank BCA diantaranya 

memberikan hadiah langsung pada saat 

pertama kali bank mengeluarkan produk, 

point reward kepada nasabah untuk 

ditukar dengan hadiah langsung, 

memberikan diskon pada saat nasabah 

berbelanja, point reward untuk undian 

berhadiah, kartu diskon, cash back jika 

belanja menggunakan produk Bank BCA 

terutama di Surabaya. Indikator yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Karyawan mempunyai keinginan 

membantu nasabah. 

b. Karyawan bank berpenampilan 

menarik. 

c. Memprioritaskan nasabah. 

 

Kepuasan Nasabah 

Kepuasan nasabah adalah pendapat 

nasabah Bank BCA di Surabaya mengenai 

pelayanan yang diberikan kepada nasabah 

terkait dengan kemudahan nasabah 

menggunakan layanan produk dan jasa 

bank. Indikator yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Kemudahan dalam bertransaksi. 

b. Layanan yang cepat. 

c. Suku bunga yang menarik. 

 

Loyalitas Nasabah 

Loyalitas nasabah adalah pendapat 

nasabah Bank BCA di Surabaya mengenai 

hal kesetiaan membeli, menggunakan 

produk, ataupun merekomendasikan 

produk Bank BCA di Surabaya. Indikator 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Mempertahankan hubungan dengan 

bank. 

b. Merekomendasikan bank. 

c. Membeli ulang produk bank. 

 

Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian ini mempunyai 

peranan penting dalam penelitian, 

digunakan sebagai alat untuk pengumpulan 

data. Dalam instrumen penelitian, alat 

yang akan digunakan yaitu menggunakan 

angket atau daftar pertanyaan yang sering 

disebut dengan kuisioner. Kuisioner yang 

diberikan berisikan jawaban yang telah 

disediakan seperti sangat tidak setuju, 

tidak setuju, netral, sangat setuju, dan 

setuju dan juga poin pertanyaan terbuka. 

 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen Penelitian 

Menurut Nugroho (2011, 23) validitas  

menunjukkan sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi alat ukurnya. Uji 

validitas digunakan untuk mengukur 

apakah kuisioner tersebut sah atau valid 

tidaknnya. Uji validitas dilakukan dengan 

konsep uji validitas convergent yaitu 

dengan program smartPLS yang dapat 

dilihat dari nilai loading factor untuk 

setiap indikatornya yaitu konstruk pada 

satu titik. Rule of thumb yang biasa 

digunakan untuk menilai validitas 

convergent harus lebih dari 0,7 untuk 

penilaian confirmatory sedangkan nilai 

loading factory antara 0,6 sampai 0,7 utuk 

penelitian yang bersifat exploratory masih 

dapat diterima, serta nilai average 

variance exracted (AVE) harus lebih besar 

dari 0,5 (Imam Ghozali, 2012, 78). 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

kuisioner yang berupa indikator dari suatu 

variabel (Ghozali, 2012, 78). Setelah 

indikator seperti variabel yang telah diuji 

validitasnya dengan dinyatakan valid maka 

akan berlanjut ke uji reliabilitas untuk 

menunjukkan bahwa kuisioner dari 
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jawaban telah menunjukkan konsistensi 

dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas 

dalam PLS, menggunakan smartPLS.  

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data  

Penelitian ini melibatkan 100 responden.  

Tabel 2 

Karakteristik Responden 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

56 44 

Usia 

19-30 31-40 

49 12 

41-50  

39 

Pendidikan 

SMA Diploma 

57 3 

S1 S2 

38 2 

Pekerjaan 

Pelajar/Mhs PNS 

33 7 

Swasta Wiraswasta 

46 13 

Lain  

1 

Pendapatan 

Dibawah 1,5 jt 1,5-5 jt 

26 43 

5-10 jt 10-15 jt 

23 5 

Diatas 15 jt  

3 

Frekuensi Transaksi di Mesin ATM 

2-5 kali 5-7 kali 

89 4 

Diatas 7 kali  

7 

Transaksi Di Kantor Cabang 

2-5 kali di kantor cabang 5-7 kali di kantor cabang 

90 6 

Diatas 7 kali di kantor cabang  

4 

Produk Yang Digunakan 

Simpanan  Simpanan dan Kartu Kredit 

93 7 

Sumber : Hasil SPSS, diolah. 
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Analisis Deskriptif Tanggapan Responden 
Pada bagian ini akan dibahas deskripsi 

jawaban responden dari hasil kuesioner 

masing-masing variabel. Penilaian 

kuisioner akan diberikan sesuai nilai untuk 

hasil perhitungan dengan memberikan nilai 

tengah atau mean. Berikut ini merupakan 

hasil analisis jawaban reponden : 

 

Tabel 3 

Tanggapan Responden 

Variabel Jumlah Responden Rata-rata Penilaian 

Layanan Dasar 100 4, 20 Setuju  

Layanan Canggih 100 4, 40 Sangat setuju 

Biaya 100 4, 00 Setuju 

Program Loyalitas 100 4, 10 Setuju 

Kepuasan Nasabah 100 4, 30 Sangat setuju 

Loyalitas Nasabah 100 4, 10 Setuju 

Sumber : Hasil SPSS, diolah. 

 

Berdasarkan tabel 1.3 bahwa jawaban 

responden pada variabel layanan dasar 

memiliki rata-rata jawaban 4, 20 dengan 

kategori penilaian setuju, variabel layanan 

canggih dengan nilai rata-rata adalah 4, 40 

dengan kategori penilaian sangat setuju, 

variabel biaya dengan nilai rata-rata 4, 00 

dengan kategori penilaian setuju, variabel 

program loyalitas memiliki nilai rata-rata 

4, 10 dengan kategori penilaian setuju 

sedangkan kepuasan nasabah memiliki 

rata-rata nilai sebesar 4, 30 dengan 

kategori penilaian sangat setuju dan 

variabel loyalitas nasabah dengan nilai 

rata-rata sebesar 4, 10 dengan kategori 

penilaian setuju. Jadi rata-rata seluruhnya 

memiliki kategori setuju dengan 4, 18.

PEGUJIAN HIPOTESIS 

Dengan menggunakan PLS (Partial Least 

Square) merupakan perhitungan yang 

digunakan untuk melihat pengaruh pada 

hipotesis.  

Berikut merupakan gambaran Smart PLS 

3.0.  

 

Gambar 2 

Diagram Validity dan Reliability 

Sumber : Hasil PLS, diolah. 
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Berikut merupakan hasil pembahasan T-

statistik untuk mengetahui hasil dari 

pengujian hipotesis dapat dilihat dari Tabel 

4.13. Berdasarkan Tabel 4.13 hasil uji 

hipotesis menunjukkan bahwa : 

Variabel Layanan Dasar memiliki 

pengaruh positif terhadap Kepuasan 

Nasabah karena nilai T-statistik sebesar 2, 

032658 yang berarti lebih besar dari 1,96, 

sehingga hipotesis H1 dapat dinyatakan 

diterima. Variabel Layanan Canggih tidak 

memiliki pengaruh positif terhadap 

Kepuasan Nasabah karena nilai T-statistik 

sebesar 1, 856323 yang berarti lebih besar 

dari 1,96, sehingga hipotesis H2 dapat 

dinyatakan ditolak. Variabel Biaya 

memiliki pengaruh positif terhadap 

Kepuasan Nasabah karena nilai T-statistik 

sebesar 3, 411347 yang berarti lebih besar 

dari 1,96, sehingga hipotesis H3 dapat 

dinyatakan diterima. Variabel Program 

Loyalitas memiliki pengaruh positif 

terhadap Loyalitas Nasabah karena nilai T-

statistik sebesar 3, 411347 yang berarti 

lebih besar dari 1,96, sehingga hipotesis 

H4 dapat dinyatakan diterima. Kepuasan 

Nasabah memiliki pengaruh positif 

terhadap Loyalitas Nasabah karena nilai T-

statistik sebesar 2, 478596 yang berarti 

lebih besar dari 1,96, sehingga hipotesis 

H5 dapat dinyatakan diterima. 

 

Tabel 4 

T-tabel Uji Hipotesis 

 
Sumber : Hasil PLS, diolah. 

 

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa 

variabel independen yang mempengaruhi 

variabel kepuasan nasabah memiliki nilai 

r
2
 sebesar 0,483655 yang menunjukkan 

bahwa model “lemah”. Hal tersebut 

ditunjukkan melalui kontribusi nilai 

variabel independen terhadap kepuasan 

nasabah hanya sebesar 48,37% dan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari 

penelitian ini. Sementara kontribusi 

variabel kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah hanya sebesar 23,51% 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

Kesesuaian model struktural dapat dilihat 

dari nilai Q
2
 yang dapat dihitung dengan 

rumusan sebagai berikut: 

Q
2
  =  1- [(1 – r

2
)] 

 = 1- [(1 – 0,235052)] 

 = 1 – [0,764948] 

 = 0,235052 

Hasil nilai Q-square sebesar 0,235052 

menunjukkan lebih besar dari 0 (nol). Hal 

tersebut menyatakan bahwa model 

mempunyai nilai predictive relevance 

(Imam Ghozali, 2012, 84). 
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PEMBAHASAN 

Penelitian ini, mengetahui Pengaruh 

Layanan Dasar, Layanan Canggih, Biaya, 

Program Loyalitas Terhadap Kepuasan dan 

Loyalitas Nasabah Bank BCA di 

Surabaya. 

 

Pengaruh Layanan Dasar Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

dapat diketahui bahwa layanan dasar 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa layanan dasar 

memiliki  pengaruh positif terhadap 

kepuasan nasabah. Ini berarti bahwa 

layanan dasar pada perusahaan yang baik 

secara tidak langsung kepuasan nasabah 

juga akan meningkat. Berdasarkan 

indikator dari pernyataan dalam kuisioner 

bahwa karyawan Bank BCA memberikan 

cara pembukaan rekening dengan baik, 

melakukan transaksi apapun dengan Bank 

BCA dirasa aman, dan karyawan Bank 

BCA dirasa telah memberikan saran 

pemilihan produk sesuai yang diharapkan. 

Ini merupakan nilai lebih bagi nasabah 

untuk tetap memilih produk dan jasa di 

bank tersebut, apabila nasabah merasa 

aman dan nyaman dengan yang telah 

diberikan oleh bank berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. Dengan demikian, 

hipotesis dari penelitian ini yang 

menyatakan “Layanan Dasar berpengaruh 

positif signifikan terhadap Kepuasan 

Nasabah Bank BCA di Surabaya” 

dinyatakan diterima. Hasil dari penelitian 

ini sejalan dengan pendapat dari jurnal 

Rahman H (2013) bahwa kemampuan 

untuk memberikan kualitas layanan yang 

terbaik terutama layanan dasar akan 

meningkatkan retensi pelanggan dan 

menarik pelanggan baru. Hal ini 

menunjukan layanan dasar merupakan 

komponen terpenting didalam 

menciptakan kepuasan nasabah. Sehingga 

bank harus mampu meningkatkan 

pelayanan terhadap nasabahnya agar 

nasabah tetap mempertahankan hubungan 

baik dengan bank. Ini dapat diperkuat 

dengan jurnal. Dapat dilihat dari jawaban 

responden yang rata-rata menjawab setuju 

dari pernyataan yang telah diberikan 

menjukkan bahwa layanan dasar sesuai 

dengan harapan nasabah Bank BCA di 

Surabaya. Rahman H (2013) yang 

menyatakan bahwa layanan dasar yang 

diberikan kepada nasabah berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepuasan 

nasabah bank. Maka diharapkan layanan 

dasar yang baik dapat memberikan 

dampak positif bagi nasabah untuk tetap 

mempertahankan, merekomendasikan 

produk ataupun layanan bank  dan 

kepuasan nasabah akan meningkat. 

 

Pengaruh Layanan Canggih Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

dapat diketahui bahwa layanan canggih 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Layanan 

canggih yang ditinjau dari penggunaan 

mesin ATM, dan mesin setor tunai yang 

sangat baik akan memberikan nilai lebih 

untuk nasabah. Nasabah akan cenderung 

memberikan rasa puas terhadap bank 

tersebut ditinjau dari kenyamanan dalam 

bertransaksi menggunakan layanan mesin 

ATM, dan setor tunai. Berdasarkan 

indikator pertanyaan didalam kuisioner 

layanan canggih yaitu hubungan dengan 

Bank BCA akan dipertahankan, produk 

Bank BCA akan direkomendasikan, dan  

Produk dan Jasa Bank BCA akan 

digunakan kembali hal ini memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

Sehingga walaupun tidak berpengaruh 

tetapi ada variabel lain yang mampu 

memberikan pengaruh terhadap kepuasan 

nasabah. Dengan demikian, hipotesis 

dalam penelitian “Layanan Cangih 

berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap Kepuasan Nasabah di Surabaya” 

dinyatakan ditolak. Hasil didalam 

penelitian ini tidak sejalan dengan 

pendapat dari Banerjee (2012) jurnal 

Rahman H (2012) bahwa memberikan 

kualitas layanan yang unggul dan canggih 
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untuk pelanggan dapat memberikan 

hubungan baik dengan bank. Dalam hal ini 

menunjukkan bahwa walaupun layanan 

canggih tidak memiliki pengaruh masih 

ada layanan dasar, biaya, program loyalitas 

yang mampu mempengaruhi kepuasan 

nasabah. Sehingga berkaitan dengan hal 

tersebut bank harus mampu memberikan 

kemudahan transaksi untuk nasabah agar 

nasabah merasa puas dan akan 

mempertahankan hubungan baik dengan 

bank. Penelitian ini juga tidak sejalan 

dengan jurnal penelitian terdahulu Rahman 

H (2013) bahwa layanan canggih 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah. Maka diharapkan bank mampu 

memberikan kemudahan untuk membantu 

transaksi yang dilakukan nasabah 

kapanpun dan dimanapun. 

 

Pengaruh Biaya Terhadap Kepuasan 

Nasabah 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

dapat diketahui bahwa biaya memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa biaya berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan nasabah. 

Biayadapat ditinjau dari biaya yang 

dibebankan kepada nasabah terkait dengan 

biaya pembebanan admin, biaya 

pembebanan materai, biaya bunga, dan 

lain-lain. Biaya yang dibebankan dirasa 

sesuai dengan yang diharapkan oleh 

nasabah akan memberikan kepuasan 

terhadap bank yang dipilihnya. Ini dapat 

dilihat dari indikator pertanyaan pada 

kuisioner yaitu menejemen Bank BCA 

menerima komplain biaya dengan baik, 

biaya administrasi Bank BCA dirasa 

nyaman karena telah sesuai, dan biaya 

yang dibebankan Bank BCA telah sesuai 

karena Bank BCA memberikan pelayanan 

cepat hal ini dapat berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. Dengan demikian, 

hipotesis dalam penelitian “Biaya 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

Kepuasan Nasabah” dinyatakan diterima. 

Hasil didalam penelitian ini sejalan dengan 

pendapat dari jurnal Rahman H (2013) 

bahwa biaya berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan nasabah. Dapat dilihat 

dari rata-rata menjawab setuju, ini 

membuktikan bahwa pernyataan biaya 

sesuai dengan yang dirasakan oleh 

nasabah. Ini juga diperkuat dari jurnal 

Rahman H (2013) bahwa biaya yang 

diberikan nasabah akan sesuai manfaat 

yang diberikan apabila nasabah telah 

merasa puas terhadap biaya yang 

dibebankan. 

 

Pengaruh Program Loyalitas Terhadap 

Kepuasan Nasabah  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

dapat diketahui bahwa program loyalitas 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa program loyalitas 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. 

Program loyalitas ditinjau dari point 

reward yang diberikan kepada nasabah 

baik dari kartu debit, maupun point dari 

kartu apapun dan point transaksi. Bank 

ingin meningkatkan loyalitas nasabahnya 

maka bank harus memberikan program 

loyalitas terhadap nasabah. Ini dapat 

dilihat dari indikator pernyataan kuisioner 

yaitu Bank BCA memberikan informasi 

hadiah atau point reward kepada nasabah, 

karyawan Bank BCA berenampilan sopan 

pada saat menginformasikan program 

loyalitas, dan Bank BCA memberikan 

prioritas bagi nasabah yang loyal atau setia 

hal ini dapat berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah. Dengan demikian 

hipotesis dalam penelitian ini “Program 

Loyalitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap Loyalitas Nasabah” dinyatakan 

diterima. Hasil dari penelitian ini sejalan 

dengan pendapat dari jurnal Samraz 

Hafeez (2012) bahwa program loyalitas 

dianggap penting karena perusahaan 

memberikan prioritas kepada nasabah 

sehingga mendapatkan umpan balik dari 

nasabah kepada perusahaan. Ini juga 

diperkuat dari jurnal Samraz Hafeez 

(2012) bahwa program loyalitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Sehingga program 
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loyalitas berpengaruh terhadap loyalitas 

nasabah, jika program loyalitas 

ditingkatkan nasabah akan cenderung 

mempertahankan bank. Berhubungan 

dengan penjelasan diatas ada beberapa 

pertanyaan yang telah sesuai dengan 

jawaban nasabah seperti Bank BCA 

memberikan informasi hadiah atau point 

reward, karyawan Bank BCA 

berpenampilan sopan pada saat 

menginformasikan point reward, dan Bank 

BCA memberikan prioritas bagi nasabah 

yang setia.  

 

Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap 

Loyalitas Nasabah  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

dapat diketahui bahwa kepuasan nasabah 

memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa kepuasan nasabah 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. 

Kepuasan nasabah dapat ditinjau dari 

penilaian terhadap bank atas layanan yang 

diberikan kepada nasabahnya. Ini dapat 

dilihat dari indikator pertanyaan kuisioner 

yaitu Bank BCA memberikan kemudahan 

dalam bertransaksi, karyawan Bank BCA 

memberikan pelayanan yang cepat, dan 

bank BCA memberikan suku bunga yang 

menarik hal ini dapat berpengaruh 

terhadap loyalitas nasabah. Dengan 

demikian hipotesis dalam penelitian ini 

“Kepuasan Nasabah berpengaruh positif 

signifikan terhadap Loyalitas Nasabah” 

dinyatakan diterima. 

Hasil dari penelitian ini sejalan 

dengan pendapat dari jurnal Samraz 

Hafeez (2012) bahwa kepuasan nasabah 

dapat terjadi dari nasabah yang setia atau 

sebaliknya. Ini juga diperkuat dari jurnal 

Samraz Hafeez (2012) bahwa kepuasan 

nasabah berpengaruh positif signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. Sehingga 

kepuasan nasabah harus lebih ditingkat 

dari hal yang mendukung terjadinya 

kepuasan nasabah seperti kualitas 

pelayanan yang diberikan sehingga dapat 

tercipta nasabah yang loyal atau nasabah 

yang setia. Nasabah yang loyal akan 

cenderung mempertahankan hubungan 

baik dengan bank. Didalam kaitannya 

dengan penjelasan diatas bahwa kepuasan 

nasabah memiliki beberapa pertanyaan 

yang telah sesuai dengan apa  yang 

dijelaskan seperti Bank BCA memberikan 

kemudahan dalam bertransaksi, karyawan 

Bank BCA memberikan pelayanan yang 

cepat, dan Bank BCA memberikan suku 

bunga yang menarik. Nasabah cenderung 

merespon dengan baik dengan rata-rata 

menjawab sangat setuju, hal ini 

menunjukkan bahwa kepuasan nasabah 

dan loyalitas nasabah sangat berpengaruh 

terutama dalam hal memberikan 

kemudahan dalam melakukan transaksi 

kepada nasabah dengan memberikan 

pelayanan yang cepat nasabah merasa puas 

dan akan cenderung mempertahankan 

dengan Bank BCA. Sehingga Bank BCA 

harus memberikan yang terbaik kepada 

nasabahnya terutama juga memberikan 

suku bunga yang menarik bagi nasabah. 

  

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Berdasarkan dari perhitungan statistik dan 

pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

ditarik kesimpulan untuk bisa menjawab 

rumusan masalah dari penelitian ini. 

Berikut ini merupakan kesimpulan dari 

penelitian ini : 

1. Layanan dasar berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan nasabah 

Bank BCA di Surabaya.  

2. Layanan canggih berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kepuasan 

nasabah Bank BCA di Surabaya.  

3. Biaya berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan nasabah Bank BCA 

di Surabaya. 

4. Kepuasan nasabah positif signifikan 

terhadap loyalitas nasabah Bank BCA 

di Surabaya. 

5. Program loyalitas positif signifikan 

terhadap loyalitas nasabah Bank BCA 

di Surabaya.  

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, 

ada beberapa keterbatasan yang dimiliki 

dalam penelitian ini diantaranya : 
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1. Proses pengumpulan data dengan 

mendatangi nasabah melalui gallery 

ATM membuat peneliti kesulitan 

untuk memilih responden yang 

termasuk didalam kriteria penelitian 

ini. Sehingga peneliti harus 

menanyakan terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah telah sesuai atau 

tidak.  

2. Lokasi pengumpulan data dengan 

mendatangi food court di tiga mall 

untuk mencari nasabah Bank BCA 

juga mengalami kesulitan untuk 

memilih responden yang termasuk 

kriteria. Sehingga dalam hal ini peneliti 

meminta bantuan rekan untuk 

menyebarkan kuisioner. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dan memperoleh hasil analisis 

yang telah dapat disimpulkan, maka 

berikut ini peneliti memberikan saran 

untuk pihak yang terkait didalam 

penelitian ini : 

1. Bagi BCA di Surabaya 

Dari hasil analisis yang telah 

diberikan oleh peneliti adalah 

diharapkan Bank BCA membuka 

gallery ATM yang terletak didaerah 

agar lebih mudah dijangkau oleh 

nasabah yang akan berlibur dan 

berwisata. Berkaitan dengan hasil 

dilapangan dan rata-rata reponden 

menulis jawaban disetiap indikator 

pernyataan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

2. Layanan dasar yang diberikan 

hendaknya karyawan bank BCA 

memberikan saran bagi nasabahnya. 

Dengan lebih memperhatikan kinerja 

SDM dan memberikan pelatihan untuk 

memperbaiki kualitas SDM 

3. Biaya perlu diperhatikan agar sesuai 

dengan harapan tidak terlalu mahal 

sehingga nasabah merasa nyaman. 

Terutama dengan memperhatikan 

harga dengan para pesaing dan tetap 

memberikan kualitas terbaiknya. 

4. Program loyalitas juga perlu 

ditingkatkan terutama pengenalan 

point reward agar nasabah lebih 

mengenal. Terutama dengan lebih 

menginformasikan dengan 

memberikan promosi agar lebih kenal 

ke nasabah.  

5. Kepuasan nasabah melalui pelayanan 

yang cepat agar tetap diperhatikan 

sehingga nasabah akan cenderung 

mereekomendasikan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menambah 

karyawan atau memperbaiki kualitas 

SDM sehingga dapat menciptakan 

kualitas yang baik dari Bank BCA di 

Surabaya kepada nasabahnya.. 

6. Loyalitas melalui kualitas yang telah 

diberikan dengan baik sehingga 

nasabah akan merekomendasikan 

kepada orang lain. Bank harus 

memberikan pelayanan terbaik 

terutama bagi nasabah setia pada Bank 

BCA di Surabaya 

7. Bagi Peneliti selanjutnya 

a. Untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik dari peneliti sebelumnya, maka 

peneliti selanjutnya menambahkan 

variabel yang mempengaruhi kepuasan 

dan loyalitas. Peneliti selanjutnya 

diharapkan mampu mencari variabel 

selain variabel bebas layanan dasar, 

layanan canggih, biaya, program 

loyalitas, kepuasan nasabah, dan 

loyalitas nasabah. Seperti misalnya 

menggunakan variabel bebas ekuitas 

merek, layanan e-marketing. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menambah instrumen penelitian bisa 

dengan menambah jumlah indikator 

pada setiap item pertanyaan agar lebih 

mengetahui kekurangan dan kelebihan 

sehingga untuk menjadikan bank lebih 

maju dan berkembang dengan 

kesimpulan dan saran yang diberikan. 

 

 

 

1. 

2. 

5. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. 

1. 

2. 
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