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Pertumbuhan jumlah bank di Indonesia sejak digulirkannya kebijakan 
moneter yang dikenal dengan nama Pakto 88 (Paket Kebijakan Oktober 
1988) telah tumbuh dengan cepat. Meskipun sejak krisis ekonomi yang 
mulai melanda sejak tahun 1997 banyak lembaga perbankan yang 
dilikuidasi maupun di BBKU-kan (Bank Beku Kegiatan Usaha), namun 
sampai saat ini jumlahnya masih relatif banyak. Semakin banyaknya 
jumlah bank tersebut, akan meningkatkan persaingan dalam merebut 
jumlah nasabah. Karena persaingan yang ketat ini pula maka banyak 
bank yang berlomba merebut nasabah melalui iming-iming hadiah seperti 
program Gebyar BCA, Mandiri Fiesta, Taplus Bagi-bagi Hadiah. Karena 
bank adalah termasuk perusahaan jasa, maka kualitas pelayananlah 
sebetulnya yang harus diperhatikan untuk memenangkan persaingan. 
Kualitas layanan yang mampu memberi kepuasan kepada nasabah akan 
menentukan loyalitas nasabah kepada sebuah bank. 

Banyak bank yang belum mengetahui secara pasti apakah 
pelayanan yang diberikan selama ini telah sesuai dengan harapan 
nasabahnya.Tidak diketahuinya aspek-aspek yang memberikan kepuasan 
dan ketidakpuasan nasabah akan mengurangi efektifitas dalam usaha 
memberikan kepuasan kepada nasabah. Nasabah yang tidak merasa 
puas merupakan potensi pindahnya nasabah kepada bank lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan nasabah atas 
kualitas pelayanan yang diberikan oleh BNI Prima Cabang Jakarta Pusat 
dilihat dari berbagai aspek dan dimensi pelayanan. Menurut para ahli 
pemasaran kualitas pelayanan ditentukan sendiri oleh konsumen sendiri 
setelah membandingkan antara harapan layanan dengan kenyataan 
layanan yang diterima. Untuk mengukur kualitas layanan jasa dimata 
konsumen dalam ha1 ini nasabah , Valarie Zeithmal, Parasuraman dan 
Leonard Berry (1990) menyumbangkan metode pengukuran kualitas 
layanan yang disebut metode SERVQUAL. Dalam metode ini terdapat 5 
(lima) dimensi yang dapat diukur yaitu dimensi tangible, reliability, 
responsiveness, assurance dan empathy dengan variabel pengukurannya 
adalah harapan nasabah dan persepsi nasabah. Metode SERVQUAL 
sendiri mengukur harapan dan persepsi konsumen atas kelima dimensi 
tersebut sehingga akan dihasilkan nilai gap antara harapan dengan 
persepsi. Gaplkesenjangan dalam dimensi tangible menunjukkan 
perbedaan harapan dan persepsi konsumen atas fasilitaslkelengkapan 
secara fisik dari pihak perusahaanlprodusen. Gaplkesenjangan dalam 
dimensi reliability menunjukkan perbedaan harapan dan persepsi 
konsumen atas pernenuhan janji-janji pihak produsen secara terpercaya 
dan akurat. Gaplkesenjangan dalam dimensi responsiveness 
menunjukkan perbedaan antara harapan dan persepsi konsumen atas 



keluhan dari konsumen dapat diselesaikan dengan tanggap cepat dan 
tepat. Gaplkesenjangan dalam dimensi assurance menunjukkan 
perbedaan antara harapan dan persepsi konsumen atas keahlian dan 
pengetahuan pegawai produsen sehingga mampu meyakinkan konsumen 
atas komoetensi dan kredibilitas ~erusahaanlorodusen. Gadkesenianaan . - 
dimensi empathy menunjukkan berbedaan antara harapan dan persepsi 
konsumen atas kemudahan, kejelasan serta kesesuaian dengan 
kebutuhan konsumen. 

Untuk mengukur kualitas layanan kepada nasabah menggunakan 
metode SERVQUAL tersebut maka dilakukan survey terhadap 100 orang 
responden yang diambil dari nasabah-nasabah Bank BNI Prima Cabang 
Jakarta Pusat. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling kepada 
nasabah yang sedang antri di bank. Kepada setiap responden diajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat data demografi yang relevan serta 
pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian. Pertanyaan pokok terdapat 25 
pertanyaan mencakup semua dimensi pelayanan dengan masing-masing 
dimensi diwakili dengan lima pertanyaan. Setelah dilakukan analisa maka 
hasil survey menunjukkan bahwa dalam dimensi tangible rata-rata 
kepuasan nasabah tertinggi terdapat pada bank sudah dilengkapi dengan 
brosur, leafletlpapan informasi yang menarik dan informatif, sedangkan 
rata-rata kepuasan nasabah yang terendah terdapat pada teknologi yang 
kurang canggih. Dalam dimensi reliability kepuasan rata-rata nasabah 
tertinggi terdapat pada permasalahan nasabah yang telah diselesaikan 
dengan baik oleh Bank BNI, sedangkan kepuasan terendah terdapat pada 
penilaian pegawai bank yang bekerja tidak dengan cepat dan tepat. 
Untuk dimensi responsiveness rata-rata kepuasan nasabah yang tertinggi 
terletak pada keramahan dan kesopanan karyawan bank, sementara 
pegawai bank mengenal baik para nasabahnya menduduki score 
terendah. Kepuasan dalam dimensi assurance rata-rata nasabah 
mempunyai rasa aman dan percaya atas uang yang disimpannya, 
sedangkan tindakanlucapan pegawai bank harus mampu menumbuhkan 
kepercayaan nasabah kepada kredibilitas bank terendah, Dimensi 
terakhir yaitu empathy rata-rata nasabah menempatkan bank yang baik 
tidak tedapat antrian yang panjang sehingga akan membuang waktu 
nasabahnya, sementara nasabah dirugikan karena kesalahan sendiri, 
maka sikap bank harus sigap menolongnya sebagai ha1 yang paling tidak 
memuaskan dalam dimensi empathy. 

Dari keseluruhan analisa terhadap dimensi-dimensi jasa, maka dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan kepada nasabah di Bank BNI Prima 
Cabang Jakarta Pusat masih perlu dibenahi oleh cabang tersebut guna 
meningkatkan kualitas layanannya. Hal ini mengingat penilaian nasabah 
yang menilai masih belum memuaskan. 

Beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Bank BNI Prima Cabang 
Jakarta Pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanannya adalah : (I) 
Keterlibatan unsur pimpinan secara aktif dalam penanganan pelayanan 
kepada nasabah. Keterlibatan ini disamping melakukan monitorrng 
terhadap kemungkinan pemberian pelayanan yang tidak semestinya 
dilapangan juga akan memberikan motivasi kepada pegawai. 



(2) Meningkatkan positioning Bank BNI dengan menekankan jaminan 
keamanan baik keamanan dalam penyimpanan dana maupun dalam 
pengertian keamanan yang luas. Adanya pengalaman banyaknya bank 
yang dilikuidasi menimbulkan trauma bagi masyarakat dalam memilh 
bank, sehingga perlu ada jaminan yang cukup meyainkan. (3) Menyiasati 
program pemasarannya dengan menonjolkan keunggulan yang dimiliki 
Bank BNI dibandingkan dengan bank lain. (4) Meningkatkan kualitas . . 
SDM. (5) ~enin~katkan kecanggihan Teknologi. 
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