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 Evolusi pembayaran terus berubah dari waktu ke waktu. Kini hadir salah 
satu cara pembayaran baru yaitu pembayaran dengan menggunakan prepaid card. 
Prepaid card hanya menampung dana maksimal sebanyak Rp 1.000.000. 
Penggunaan uang eletronik atau prepaid card menunjukkan perkembangan yang 
sangat baik. Pada Desember 2008 jumlah kartu baru mencapai 430.801 sementara 
satu triwulan kemudian (Maret 2009) jumlah kartu tumbuh sebesar 230,4% 
menjadi 1.423.515. Transaksi prepaid card (terutama dari segi volume) 
mengalami peningkatan drastis pada periode Desember 2008 hingga Maret 2009. 
Volume transaksi pada periode tersebut meningkat sebesar 227,8% dari Rp 
376.882 juta ke Rp 1.235.384 juta.  

Beberapa bank telah memiliki prepaid card untuk melayani transaksi 
pembayaran  seperti BCA, Mandiri, Bank DKI, BNI, serta Bank Mega. Jika bank-
bank lain meluncurkan produk prepaid card yang masih terbatas tempat 
penggunaannya, BCA memiliki Flazz Card yang multifungsi. Dengan satu kartu, 
Flazz Card BCA memberikan kemudahan bagi nasabahnya untuk melakukan 
micro payment di berbagai merchant.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan nasabah 
terhadap Flazz Card BCA, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-
faktor/atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasaan nasabah terhadap Flazz Card 
BCA, serta merumuskan implikasi manajerial bagi pengembangan dan 
peningkatan kepuasan nasabah terhadap pelayanan Flazz Card BCA. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei di Pondok 
Indah Mall, yang terletak di Jakarta Selatan. Kegiatan pengumpulan data berupa 
wawancara dan pengisian kuesioner oleh pengguna Flazz Card yang dilaksanakan 
pada bulan Mei 2010. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 150 
orang namun jumlah kuesioner diseleksi kembali berdasarkan kesempurnaan 
pengisian sehingga menjadi sebanyak 125 orang. Analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, Structural Equation Modeling, 
Penalty Reward Analysis, Customer Satisfaction Index (CSI) Serta Customer 
Loyalty Index (CLI). 

Analisa deskriptif digunakan untuk menganalisa  karakteristik responden 
serta kepemilikan dan penggunaan Flazz Card BCA. Analisis penalty reward 
bertujuan untuk mengelompokkan atribut berdasarkan hierarki kebutuhannya 
yang meliputi Basic, Performance dan Excitement. Sementara Structural Equation 
Modeling (SEM) memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan dan pengaruh kepuasan terhadap loyalitas. Customer 
satisfaction index (CSI) digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna 
Flazz Card BCA serta customer loyalty index (CLI) untuk mengukur tingkat 
loyalitas Flazz Card BCA. 



 

Atribut yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari 25 atribut yang 
dikelompokkan ke dalam lima dimensi Service Quality (SERVQUAL) yakni, 
tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dimensi tangible  
terdiri dari empat variabel indikator yaitu desain kartu yang menarik, adanya 
materi promosi (billboard, banner) diskon/promo dari Flazz Card yang  jelas, 
iklan yang ditampilkan menarik, serta iklan yang ditampilkan informatif. Dimensi 
reliability terdiri dari tujuh variabel indikator yaitu kecepatan dalam bertransaksi, 
keakuratan dalam melakukan top up (isi ulang kartu), ketepatan reader dalam 
memotong jumlah dana, kemudahan mendapatkan kartu perdana, kemudahan 
melakukan isi ulang (top up), kemudahan dalam menggunakannya, serta 
pelayanan kasir yang dapat diandalkan. Dimensi responsiveness terdiri dari dua 
variabel indikator yaitu penyelesaian masalah yang cepat dan tepat serta tanggap 
terhadap keluhan nasabah. Dimensi assurance kasir merchant dapat melakukan 
transaksi dengan benar, petugas customer service BCA/Halo BCA dapat 
menjawab pertanyaan jika terjadi masalah dengan transaksi yang dilakukan, 
petugas customer service BCA/Halo BCA sopan dalam memberikan solusi atas 
permasalahan yang dihadapi, bank penerbit merupakan bank terpercaya, transaksi 
yang dilakukan aman, kasir memberitahukan jumlah saldo sebelum melakukan 
transaksi, kasir memberitahukan jumlah saldo setelah melakukan transaksi. 
Dimensi empathy terdiri dari lima variabel indikator yaitu ketersediaan merchant 
luas/jumlah merchant banyak sehingga mudah ditemui, komunikasi customer 
service BCA/Halo BCA dengan nasabah baik, komunikasi kasir merchant dengan 
nasabah baik, perhatian customer service BCA/Halo BCA yang diberikan saat 
melayani komplain nasabah, serta customer service BCA/Halo BCA memahami 
kebutuhan nasabah dengan baik saat mengajukan komplain. 

Karakteristik umum responden Flazz Card BCA secara keseluruhan adalah 
sebagian besar berjenis kelamin perempuan, berusia 18-25 tahun, belum menikah 
dan berasal dari kalangan menengah atas (SES A). Mayoritas berpendidikan 
lulusan SLTA dan sederajat maka dari itu mayoritas statusnya adalah mahasiswa. 
Mayoritas responden memiliki Flazz sekitar enam bulan hingga satu tahun lalu, 
sumber informasi pertama kali mengenai Flazz Card BCA diperoleh dari iklan 
(iklan TV dan iklan di kantor cabang). Mayoritas responden tidak memiliki kartu 
prabayar lain. Flazz Card digunakan sebagian besar responden untuk melakukan 
pembayaran di minimarket, untuk pembayaran dengan nominal Rp 10.000 sampai 
dengan Rp 50.000, alasan ketertarikan memiliki Flazz Card adalah alasan 
fungsionalitas yaitu berguna untuk menggantikan uang tunai sementara alasan 
memilih pembayaran dengan menggunakan Flazz saat berbelanja adalah karena 
adanya tanda penerimaan cara pembayaran tersebut di merchant. Pengisian ulang 
saldo Flazz Card biasanya dilakukan lebih dari satu bulan sekali dengan nominal 
pengisian Rp 200.001 sampai dengan Rp 300.000. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis Structural Equation Modeling (SEM) 
terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan dengan seluruh peubah laten 
tangible, reliability, responsiveness, empathy dan assurance. Dimana dimensi 
realibility memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan dan memiliki tingkat 
kepentingan paling tinggi menurut pengguna. Variabel indikator yang termasuk ke 
dalam dimensi realibility adalah kecepatan dalam bertransaksi, keakuratan dalam 
melakukan top up (isi ulang kartu), ketepatan reader dalam memotong jumlah 
dana, kemudahan mendapatkan kartu perdana, kemudahan melakukan isi ulang 



 

(top up), kemudahan dalam menggunakannya, serta pelayanan kasir yang dapat 
diandalkan. Variabel indikator eksogen X1 sampai dengan X25 juga memiliki 
hubungan yang signifikan terhadap masing-masing variabel latennya. Hal yang 
sama juga terjadi pada variabel indikator Y1 sampai dengan Y4 yang memiliki 
hubungan yang signifikan terhadap variabel latennya.  

Berdasarkan analisis Penalty Reward, seluruh atribut masuk dalam kategori 
basic. Atribut yang termasuk dalam kategori basic merupakan atribut yang sangat 
mempengaruhi kepuasan karena jika atribut tersebut tidak terpenuhi maka akan 
mengurangi kepuasan namun apabila jika terpenuhi tidak menambah kepuasan.  

Hasil evaluasi terhadap Customer Satisfaction Index (CSI) serta Customer 
Loyalty Index (CLI)  menunjukkan bahwa secara total responden merasa puas dan 
loyal terhadap pelayanan Flazz Card BCA dengan indeks kepuasan pengguna 
Flazz sebesar 68.21 persen dan  indeks loyalitas pengguna Flazz sebesar 69.22 
persen. Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan dan loyalitas. Dimana 
kepuasan merupakan komponen pembentuk loyalitas. Responden yang merasa 
puas akan tetap menggunakan Flazz Card BCA. 

Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi manajerial yang dapat 
dilakukan pihak manajemen diantaranya adalah pihak manajamen sebaiknya 
melakukan promosi di tempat-tempat dimana biasanya anak muda bergaul seperti 
tempat makan atau restaurant yang banyak dikunjungi anak muda, 
memperbanyak Co-Branding Flazz Card dengan Universitas atau Perguruan 
Tinggi pada kartu mahasiswa, terus mempertahankan promosi melalui iklan, baik 
iklan melalui TV, cabang, billboard, serta banner untuk meningkatkan awareness. 
Selain itu pihak manajemen juga dapat tetap melakukan penjualan melalui SPG di 
mall, memperbanyak kerjasama dengan minimarket yang belum tersedia 
pembayaran dengan menggunakan Flazz Card, melakukan mistery shopping 
kepada merchant untuk melihat kinerja kasir. Selain itu pelatihan atau training 
kepada level store manager juga perlu untuk terus dilakukan untuk dapat 
meningkatkan kinerja karyawannya (kasir) serta pelatihan kepada kasir langsung, 
terus menjaga keakuratan reader dalam memotong jumlah dana,  terus 
menampilkan iklan-iklan yang menarik, mengimbangi promosi yang dilakukan 
terkait Flazz Card BCA dengan materi promosi yang jelas sehingga penggunaan 
Flazz dapat meningkat dengan adanya informasi ini. Pihak manajemen juga dapat 
berupaya untuk menjaga kinerja atribut basic sehingga dapat menjaga kepuasan 
para pengguna Flazz Card BCA. Selain itu sebaiknya selalu melakukan evaluasi 
secara berkala terhadap pelayanan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan 
loyalitas serta untuk mengetahui atribut-atribut layanan yang mempengaruhi 
kepuasan dan loyalitas.  
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