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Perkembangan industri pasar modal dunia mengalami tiga 
perubahan penting pada awal abad 21, (1) meningkatnya jumlah bursa 
efek dengan kelembagaan privat, dalam artian kepemilikannya tidak 
terbatas pada anggotanya saja, (2) adanya penambahan jumlah bursa 
efek yang mencatatkan sahamnya (listed exchanges), (3) perkembangan 
jumlah status organisasi bursa efek dengan orientasi laba (for profit 
entities). Pasar Modal Indonesia perkembangannya terbagi menjadi 4 era  
(1) era pra deregulasi (2) era deregulasi (3) era konsolidasi (4) era 
undang-undang, Pesatnya perkembangan tersebut menjadikan tingkat 
persaingan antar bursa efek dunia akan semakin tajam pada paruh 
pertama abad 21 ini. Perubahan ini akan langsung dirasakan oleh pelaku 
bisnis yang berkecimpung didalamnya, sehingga masing-masing bursa 
berusaha menjadi media investasi yang kondusif dan menarik bagi 
investor. Kondisi tersebut sangat relevan terhadap pentingnya penilitian 
yang dilakukan, dimana mulai dipikirkan strategi yang perlu dibangun dan 
kembangkan berbasis daya saing guna mempertahankan eksistensi 
industri pasar modal di tanah air. Peran pasar modal dalam pembangunan 
nasional sebagai media sumber pembiayaan dunia usaha, dan media 
investasi bagi investor. PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) berkewajiban 
menyediakan pra sarana dan sarana perdagangan dalam 
mempertemukan penjual dan pembeli yang diwakili perusahaan efek 
anggota bursa yang juga sebagai pemegang saham BEJ. Perkembangan 
dunia usaha, teknologi informasi, dan standarisasi pasar modal yang 
mengacu pada Federasi Bursa Dunia  berdampak terhadap pelaksanaan 
dan pelayanan bursa efek dalam menjalankan kegiatannya. 

Tujuan dan manfaat penelitian di arahkan untuk (1) 
mengidentifikasi variabel-variabel pelayanan kepada anggota bursa (2) 
mengetahui gap yang terjadi di dalam persepsi anggota bursa terhadap 
layanan BEJ, dan variabel kepuasan anggota bursa  antara harapan 
dengan kenyataan (3) merumuskan dan merancang strategi layanan guna 
meningkatkan performance layanan terhadap anggota bursa. Penelitian 
dilakukan dengan metode sensus dengan memberikan kuesioner kepada 
seluruh anggota bursa baik secara langsung (wawancara), melalui pos, 
facsimile atau e-mail. Waktu yang diperlukan untuk survey selama 3 bulan 
yaitu dari bulan Mei hingga Juli 2003, dengan jumlah responden 167 
anggota bursa, respond rate yang diperoleh 80,24% (134 responden). Alat 
analisis yang dipergunakan adalah (1) Analisis Mann Whitney untuk 
mengetahui median tingkat kepuasan responden, (2) Analisis Uji Tanda 
Wilcoxon untuk mengetahui median tingkat kepentingan variabel layanan, 
(3) Analisis Regresi untuk mengetahui koefisien pengaruh antar dimensi 



 

layanan dan kepuasan layanan keseluruhan, (4) Analisis Korelasi untuk 
mengetahui keeratan hubungan antar dimensi layanan dan kepuasan 
layanan keseluruhan, (5) Analisis Kuadran untuk mengetahui sejauh mana 
hubungan tingkat kepentingan dengan kinerja layanan, sehingga hasil 
akhir dari analisis-analisis yang diperoleh berupa formula strategi layanan 
yang bertujuan meningkatkan kinerja layanan kepada anggota bursa.  

Hasil Analisis Mann Whitney mengidentifikasikan bahwa gap 
antara harapan dan kenyataan pada variable layanan Dimensi Reability 
yang memiliki bobot rata-rata kepuasan tertinggi dan secara nyata  
memiliki pengaruh terbesar terhadap kepuasan layanan keseluruhan, 
yang diikuti oleh Dimensi Responsiveness, Assurance, Emphaty dan 
Dimensi Tangible. Hasil analisis mengidentifikasikan bahwa terdapat 
variabel layanan yang tidak memuaskan responden yaitu (1) Kecepatan 
proses administrasi transaksi, termasuk dalam layanan berdimensi 
responsiveness dan 2 variabel berdimensi empathy yaitu : (1) Waktu 
penyelesaian masalah (2) Paham informasi yang dibutuhkan anggota 
bursa keduanya termasuk variabel layanan berdimensi empathy. Hasil 
Analisis Regresi mengidentifikasikan Dimensi Reability memiliki koefisien 
pengaruh tertinggi terhadap kepuasan layanan secara keseluruhan, diikuti 
Dimensi Assurance, Responsiveness, dan Emphaty, Hasil Analisis 
Korelasi mengidentifikasi bahwa koefisien korelasi Dimensi Assurance 
menempati urutan kedua terbesar setelah Dimensi Reability. Analisis 
Regresi dan Analisis Korelasi mengidentifikasi Dimensi Tangible dan 
variabel demografi tidak memiliki taraf nyata terhadap kepuasan 
keseluruhan. Analisis Kuadran menghasilkan 2 variabel layanan yang 
dianggap sangat penting oleh anggota bursa namun manajemen belum 
melaksanakan sesuai keinginan pelanggan yaitu   (1) Paham akan 
kebutuhan informasi yang dibutuhkan anggota bursa (2) Waktu 
penyelesaian masalah keduanya termasuk variabel layanan 
berdimensiempathy. Kedua variabel tersebut berada pada kuadran yang 
perlu mendapatkan perhatian yang fokus oleh BEJ  oleh sebab itu BEJ 
perlu melakukan peningkatan kinerja. 

Disimpulkan bahwa dari variable layanan terbagi dalam 5 
dimensi yaitu Dimensi Reability merupakan layanan yang bersifat 
keandalan, atau kemampuan untuk memberi jasa secara akurat, sesuai 
yang dijanjikan, Dimensi Responsiveness layanan yang bersifat 
tanggapan, Dimensi Assurance, adalah layanan yang bersifat menjamin 
seperti Dimensi Emphaty atau layanan yang bersifat perhatian, mengerti 
akan keinginan pelanggan serta layanan yang bersifat kasat mata, 
penampilan fiisk, peralatan serta peralatan elektronik dikelompokkan 
dalam Dimensi Tangible. Layanan BEJ yang sudah memenuhi harapan 
antara lain : Fleksibilitas waktu kerja, Pencatatan transaksi yang akurat, 
Penanganan masalah dengan cepat dan simpatik, Dukungan institusi 
(BEJ) terhadap pegawai, Kemampuan pegawai sesuai bidang kerja, 
Kecepatan informasi produk, Tanggapan dan sikap dalam menyelesaikan 
keluhan, Kemudahan dihubungi, Aktivitas sosialisasi regulasi, 
Kemampuan pegawai sesuai bidang kerja, Ketepatan waktu layanan, 
Jaminan keamanan bertransaksi, Mempermudah prosedur layanan, 



 

Kemapuan petugas teknik dalam menangani gangguan pada komputer 
perdagangan, Kesiapan membantu anggota bursa,  Perhatian individu, 
Sikap hormat keramahan dan kesopanan pegawai, Kelengkapan pra dan 
sarana perdagangan, Penataan, kebersihan dan kenyamanan ruang, 
Kemutakhiran dan kesesuaian peralatan dengan produk, Penampilan dan 
kerapihan berpakaian pegawai, Kemudahan, keamanan dan kebersihan 
fasilitas parkir,   Adapun layanan yang belum memenuhi harapan anggota 
bursa antara lain : Kecepatan proses administrasi transaksi, Kepedulian 
terhadap waktu penyelesaian masalah, Paham informasi yang dibutuhkan 
anggota bursa, Strategi layanan yang diterapkan dalam usaha 
meningkatkan layanan terhadap anggota bursa adalah mempertahankan 
performance Dimensi Reability, Responsiveness, dan Dimensi Assurance 
bilamana mungkin meningkatkannya agar anggota bursa merasa sangat 
puas terhadap layanan yang diberikan, Ditinjau dari tingkat kepentingan 
dan kinerja variabel layanan, strategi yang tepat adalah memprioritaskan 
peningkatkan kinerja/kepuasan variabel layanan yang terletak pada 
kuadran IV, mempertahankan variabel layanan yang terletak pada kuadan 
I karena tingkat kinerja/pelaksanaannya telah sesuai dengan harapan 
(puas) dan tingkat kepentingan anggota bursa, mengurangi penekanan 
layanan yang terletak pada kuadran II , karena di nilai berlebihan dalam 
pelaksanaannya, karena responden menggap tidak terlalu penting 
terhadap adanya variabel tersebut, akan tetapi pelaksanaanya dilakukan 
dengan baik sekali oleh BEJ. Dan mempertahankan kinerja layanan yang 
terletak pada kuadran III  

Saran yang diajukan kepada Manajemen BEJ, adalah dalam 
menjalankan strategi peningkatan pelayanan tersebut perlu melibatkan 
seluruh jajaran karyawan secara aktif. Selain itu perlu disusun program-
program yang lebih terencana dan mendukung pelaksanaan strategi yang 
telah dibuat, agar strategi peningkatan layanan terhadap anggota bursa 
berhasil perlu adanya komitmen dari mulai manajemen puncak sampai 
tingkat staff , disamping itu perusahaan harus bisa menetapkan standar 
pelayanan yang diaplikasikan dalam tindakan pelayanan sehari-hari 
sehingga pelanggan akan tetap merasa puas.    

 Agar dalam menerapkan strategi pelayanan kepada anggota 
bursa memiliki pandangan dan persepsi yang sama demikian pula dalam 
aplikasinya diperlukan suatu training untuk semua karyawan baik yang 
berhubungan dengan peningkatan kemampuan kerja sesuai bidangnya 
maupun mengenai pelayanan. 
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