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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profile Perusahaan 

  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang 

dikenal dengan nama bank bjb, adalah bank umum yang sahamnya dimiliki 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, pemerintah 

kota/kabupaten se-Jawa Barat dan Banten, dan publik. Pendirian Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat diawali oleh Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan di Indonesia 

Milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang 

berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (De Erste 

Nederlansche Indische Shareholding) yang sebelumnya bergerak di bidang 

bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 

1960, Pemerintah Propinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian No.125 

tanggal 19 November 1960 juncto Akta Nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan 

Akta Nomor 84 tanggal 13 Mei 1961 seluruhnya dibuat Notaris Noezar dan 

sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 

7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 mendirikan Perusahaan Daerah ”PT 

Bank Karja Pembangunan Daerah Djawa Barat” dengan modal dasar untuk 

pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp2.500.000,-. 

  Bank bjb merupakan bank pembangunan daerah pertama yang 

mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tanggal 8 Juli 2010. bank bjb menawarkan saham kepada publik sejumlah 

2.424.072.500 lembar saham Seri B (termasuk EMSA) dengan harga 

penawaran Rp 600,- per saham dimana dana yang diperoleh dari IPO sekitar 

Rp1,4 triliun. Pelepasan saham ke masyarakat ini setara dengan 25% dari 

jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Dana yang diperoleh dari hasil 

Penawaran Umum ini dipergunakan oleh bank bjb untuk penguatan modal 

perusahaan dalam rangka mendukung ekspansi kredit, terutama sektor UMKM, 

perluasan jaringan, dan pengembangan teknologi informasi. Penawaran Umum 
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Perdana Saham bank bjb memperoleh minat yang relatif besar dari investor 

domestik maupun luar negeri. Dalam Penawaran Umum kepada masyarakat 

tanggal 1, 2 dan 5 Juli 2010, permintaan saham bank bjb mengalami 

oversubscribed sebesar 11,2 kali untuk porsi pooling. 

 

4.1.1 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Cabang Cikarang 

  Adapun yang menjadi Visi Bank BJB Cabang Cikarang adalah sama 

dengan Bank BJB Pusat yaitu Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di 

Indonesia”. Sedangkan terkait dengan misi Bank BJB Cabang Cikarang adalah 

sama dengan Bank BJB Pusat yaitu sebagai berikut : 

• Penggerak dan Pendorong Laju Perekonomian Daerah. 

• Melaksanakan Penyimpanan Uang Daerah. 

• Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. 

 

4.1.2  Arah Kebijakan Bank BJB Cabang Cikarang 

  Adapun yang menjadi arah kebijakan manajemen Bank BJB Cabang 

Cikarang yang diterapkan dalam menjalankan aktivitas usaha untuk 

meningkatkan kinerja, adalah sebagai berikut : 

•  Meningkatkan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. 

•  Peningkatan Market Share Asset dari tahun sebelumnya. 

•  Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga yang optimal dalam rangka 

peningkatan market share Dana Pihak Ketiga, peningkatan dana retail 

dan review dana korporasi disesuaikan dengan strukur pendanaan.  

•  Peningkatan kualitas layanan baik layanan di front office maupun 

layanan di back office serta peningkatan kualitas layanan elektronik 

melalui dukungan teknologi informasi yang memadai untuk 

memberikan pelayanan yang unggul dalam rangka meningkatkan 

competitive advantages dan corporate image. 

•  Peningkatan pemasaran kredit serta akselerasi proses kredit dengan 

tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian. 
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•  Implementasi pengembangan organisasi, evaluasi sistem dan prosedur 

sesuai dengan pengembangan struktur organisasi. 

•  Pengembangan budaya perusahaan sejalan dengan pengembangan re-

branding dan organisasi. 

•  Meningkatkan kualitas Good Corporate Governance (GCG).  

•  Melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan kepatuhan 

bank secara optimal.  

 

4.1.3   Strategic Business Model Bank BJB Cabang  Cikarang 

   Adapun langkah – langkah strategis yang dilakukan oleh Bank BJB 

Cabang Cikarang agar dapat bersaing dan memiliki keunggulan bersaing 

adalah dengan melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

 
Gambar 4.1 Diagram Alur Bisnis Model 

 

       Meningkatkan dan mendorong pertumbuhan kredit produktif serta 

mengoptilmalkan peran bank bjb dalam mendorong pertumbuhan 

potensi ekonomi daerah. 

    Peningkatan portofolio kredit UMKM dengan prinsip kehati-hatian, 

serta mengoptimalkan peran serta UMKM dalam meningkatkan 

pemasaran, promosi dan sosialisasi produk  produk kredit UMKM. 
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   Meningkatkan penyaluran kredit program pola executing dan 

mengoptimalkan fungsi bank selaku penata usaha kredit program pola 

channeling 

   Penghimpunan dana diarahkan kepada nasabah perorangan dengan 

tetap memelihara nasabah korporasi. 

   Pengembangan produk dana serta pengembangan jasa layanan. 

   Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengetahuan produk perbankan. 

 

4.1.4 Nilai Perusahaan 

  Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan apabila nilai bersifat positif 

dalam arti menguntungkan atau menyenangkan dan memudahkan pihak yang 

memperolehnya untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya yang berkaitan 

dengan nilai tersebut.  Adapun nilai perusahaan yang terdapat didalam Bank 

BJB adalah sebagaimana yang di jelaskan berikut ini : 

 

Corporate Values Main Behavior 

Service Excellence 

1.   Fokus pada nasabah  

2.   Proaktif dan Cepat Tanggap dalam 

Memberikan Nilai Tambah 

Professionalism 

3.   Bekerja Efektif,Efisien dan 

Bertanggungjawab  

4.   Meningkatkan kompetensi untuk 

menghasilkan kinerja terbaik 

Integrity 

5.  Jujur, Disiplin dan Konsisten  

6.  Memahami dan Melaksanakan Ketentuan 

yang berlaku 

Respect 
7.   Menghormati dan Menghargai serta 

Terbuka terhadap Perbedaan  
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8.   Memberi dan Menerima Pendapat yang 

Positif dan Konstruktif 

Innovation 

9. Kreatif dan Inovatif untuk Memberikan 

Solusi Terbaik  

10. Melakukan Perbaikan Berkelanjutan 

Trust 

11. Berperilaku Positif dan Dapat Dipercaya  

12. Membangun Sinergi untuk Mencapai 

Tujuan Perusahaan 

 

4.2 Profile Responden 

Adapun karakteristik responden Dalam penelitian ini terbagi dalam 

beberapa kategori Yaitu terdiri dari jenis sumber mendapatkan informasi, usia, 

jenis kelamin, pekerjaan, Pendapatan per Bulan (juta), dan Lama Menjadi 

Nasabah Bank BJB cabang Cikarang. kuesioner dalam penelitian ini yang 

lengkap dan layak untuk dilakukan analisis selanjutnya adalah sebanyak 100 

eksemplar.  

 

4.2.1 Penggolongan Responden Berdasarkan Informasi Usia 

  Adapun kriteria responden yang digunakan sebagai subyek penelitian 

dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki batas usia kurang dari 20 

tahun sampai dengan lebih dari 50 tahun. Berdasarkan data yang berhasil 

dikumpulkan maka diketahui bahwa dari 100 responden sebanyak 3% atau 3 

responden yang berusia kurang dari 20 Tahun, 56% atau 56 responden yang 

berusia 20 Tahun - 30 Tahun, 33% atau 33 responden yang berusia 40 Tahun - 

50 Tahun,  8% atau 8 responden yang berusia lebih dari 50 Tahun yang sedang 

menjadi nasabah Bank BJB Cabang Cikarang. Adapun data penggolongan 

responden berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik 4.1 berikut ini : 
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Grafik 4.1 Penggolongan Responden Berdasarkan Usia 

 

4.2.2  Penggolongan Responden Berdasarkan Informasi Jenis Kelamin 

  Berdasarkan pada jumlah kuesioner yang dapat dianalisis maka 

diketahui bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 61% ata 61 

responden yang berjenis kelamin pria dan sisanya adalah sebanyak 31% atau 

31 responden yang berjenis kelamin wanita yang sedang menjadi nasabah Bank 

BJB Cabang Cikarang. Adapun data penggolongan responden berdasarkan 

jenis kelamin (gender) dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut ini : 

 
Grafik 4.2 Penggolongan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender) 
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4.2.3  Penggolongan Responden Berdasarkan Informasi Pekerjaan 

  Adapun kriteria responden berdasarkan  informasi pekerjaan sebagai 

subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mereka yang bekerja mulai dari 

mahasiswa/pelajar,karyawan swasta, wirausaha, pegawai negeri, dan lainnya. 

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan maka diketahui bahwa dari 100 

responden sebanyak 16% atau 16 responden yang memiliki status pekerjaan 

sebagai mahasiswa/pelajar, 44% atau 44 responden yang memiliki status 

pekerjaan sebagai karyawan swasta, 14% atau 14 responden yang memiliki 

status pekerjaan sebagai wirausaha, 26% atau 26 responden yang memiliki 

status pekerjaan sebagai pegawai negeri, dan sebanyak 0% atau 0 responden 

yang memiliki status pekerjaan lainnya yang sedang menjadi nasabah Bank 

BJB Cabang Cikarang. Adapun data penggolongan responden berdasarkan 

jenjang penddikan  dapat dilihat pada grafik 4.3 berikut ini : 

 

 
Grafik 4.3 Penggolongan Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

4.2.4  Penggolongan Responden Berdasarkan Informasi Pendapatan per 

Bulan (juta) 

  Adapun kriteria responden berdasarkan  informasi Pendapatan per 

Bulan (juta) sebagai subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mereka yang 

memiliki pendapatan per bulan mulai dari kurang dari 3 juta, antara 3 juta- 5 

juta, dan  lebih dari 5 juta setiap bulannya. Berdasarkan data yang berhasil 

16%

44%
14%

26%
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dikumpulkan maka diketahui bahwa dari 100 responden sebanyak 14% atau 14 

responden yang memiliki pendapatan per bulan kurang dari 3 juta, 50% atau 50 

responden yang memiliki pendapatan per bulan antara 3 juta- 5 juta, dan 

sisanya sebanyak 36% atau 36 responden yang memiliki pendapatan lebih dari 

5 juta per bulan yang sedang menjadi nasabah Bank BJB Cabang Cikarang . 

Adapun data penggolongan responden berdasarkan jenjang penddikan  dapat 

dilihat pada grafik 4.4 berikut ini : 

 

 
Grafik 4.4 Penggolongan Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan 

(juta) 

 

4.2.5 Penggolongan Responden Berdasarkan Informasi Lama Menjadi 

Nasabah Bank BJB Cabang Cikarang 
 

Adapun kriteria responden berdasarkan  informasi Lama Menjadi 

Nasabah Bank BJB cabang Cikarang sebagai subyek penelitian dalam 

penelitian ini adalah  mereka yang telah menjadi nasabah Bank BKB Cabang 

Cikarang selama kurang dari 1 tahun, antara 2 tahun – 3 tahun, antara 4 tahun 

– 5 tahun, dan yang telah menjadi nasaah lebih dari 5 tahun. Berdasarkan data 

yang berhasil dikumpulkan maka diketahui bahwa dari 100 responden 

sebanyak  3% atau 3 responden yang telah  menjadi nasabah Bank BKB Cabang 

Cikarang selama kurang dari 1 tahun, 17% atau 17 responden yang telah  

menjadi nasabah Bank BKB Cabang Cikarang selama 2 tahun – 3 tahun, 14% 

14%

50%

36%

Pendapatan per Bulan (juta)

Kurang Dari 3 Juta

3 Juta - 5 Juta

Lebih Dari 5 Juta
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atau 14 responden yang telah  menjadi nasabah Bank BKB Cabang Cikarang 

selama 4 tahun – 5 tahun, dan sisanya sebanyak 66% atau 66 responden yang 

yang telah  menjadi nasabah Bank BKB Cabang Cikarang selama lebi dari 5 

tahun . Adapun data penggolongan responden berdasarkan jenjang penddikan  

dapat dilihat pada grafik 4.5 berikut ini : 

 

 

Grafik 4.5 Penggolongan Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

Bank BJB cabang cikarang 

 

4.3 Analisa Data 

4.3.1 Analisa Data Deskriptif 

  Pada bagian ini akan dibahas mengenai bentuk sebaran jawaban 

responden terhadap keseluruhan konsep yang diukur. Dari sebaran jawaban 

responden tersebut, selanjutnya akan diperoleh sebuah kecenderungan dari 

seluruh jawaban yang ada. Untuk mendapat kecenderungan jawaban responden 

terhadap masing – masing variabel, digunakan rentang skala untuk mengukur 

kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut : 

Nilai maksimum  : 5 

Nilai minimum  : 1  

Rentang skala  : (5-1)/5 = 0,8  
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Kategori:  

1,0 – 1,8 : Sangat rendah  

1,9 – 2,6 : Rendah  

2,7 – 3,4 : Cukup  

3,5 – 4,2 : Tinggi  

4,3 – 5,0 : Sangat tingi 

 

4.3.1.1 Analisa Data Deskriptif Variabel Customer Experience 

Variabel Customer Experience pada penelitian ini diukur dengan lima 

indikator dan delapan pertanyaan. Hasil jawaban responden mengenai variabel 

Customer Experience dijelaskan pada tabel 4.1 berikut ini : 

 

Tabel 4.1 Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Customer 

Experience 

NO Pertanyaan 
Alternatif Jawaban Rata-

Rata SS S CS KS TS 

Pertanyaan mengenai sense  

1 

Bank BJB menyediakan nilai 

yang unik kepada konsumen 

dengn menciptakan perbedaan 

dari produk/jasa yang 

ditawarkan. 

11 42 34 8 5 3.46 

Pertanyaan mengenai feel  

2 

Bank BJB membuat saya 

tenang  dan nyaman jika 

melakukan kegiatan 

perbankan 

11 54 29 3 3 3.67 

Pertanyaan mengenai Think    
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3 
Bank BJB memahami 

keinginan nasabah  
16 49 28 4 3 3.71 

4 

Bank BJB memiliki program 

yang beragam yang 

ditawarkan bagi nasabahnya 

12 48 35 3 2 3.65 

Pertanyaan mengenai Act  

5 

Bank BJB mampu 

menciptakan pengalaman yang 

berkesan bagi nasabahnya 

14 45 32 6 3 3.61 

6 

Gaya hidup dan hubungan 

interpersonal nasabah  

menjadikan Bank BJB sebagai 

bank terpercaya  

12 51 28 7 2 3.64 

Pertanyaan mengenai relate   

7 

Pelayanan yang diberikan 

Bank BJB sesuai yang 

diharapkan oleh nasabahnya, 

membuat image produk yang 

baik di mata nasabah 

11 56 25 7 1 3.69 

8 

Networking mempermudah 

nasabah dalam mendapatkan 

informasi 

12 47 34 5 2 3.62 

Total Rata-Rata 3.63 

 

  Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden yang tercantum 

pada tabel 4.1 diketahui bahwa nilai rata-rata dari keseluruhan pertanyaan 

untuk variabel Customer Experience,  para responden memberikan pernyataan 

yang baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata – rata keseluruhan pertanyaan 

untuk variabel Customer Experience sebesar 3.64 yang berarti berdasarkan 

rentang skala termasuk kategori tinggi. Selanjutnya dari distribusi frekuensi 

juga diketahui bahwa nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.71 terletak pertanyaan 

ke 3. Hal ini berarti hampir semua responden menganggap bahwa Bank BJB 
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memahami keinginan nasabah. Sedangkan nilai rata-rata terendah adalah 3.46 

berkaitan dengan sense. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

menganggap bahwa Bank BJB belum mampu menyediakan nilai yang unik 

kepada konsumen dengan menciptakan perbedaan dari produk/jasa yang 

ditawarkan. 

 

4.3.1.2 Analisa Data Deskriptif Variabel Service Quality 

Variabel Customer Experience pada penelitian ini diukur dengan lima 

indikator dan delapan pertanyaan. Hasil jawaban responden mengenai variabel 

Customer Experience dijelaskan pada tabel 4.2 berikut ini : 

 

Tabel 4.2 Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Service Quality 

N

O 
Pertanyaan 

Alternatif Jawaban Rata-

Rata SS S CS KS TS 

Pertanyaan mengenai tangible  

1 

Kebersihan lingkungan sekitar 

dan kelengkapan fasilitas dijaga 

secara baik. 

16 34 35 14 1 3.5 

2 

Bank BJB memiliki ruang tunggu  

yang nyaman dan  karyawan yang 

bekerja selalu berpakaian rapih. 

10 29 38 21 2 3.24 

3 

Tingkat penggunaan teknologi 

informasi yang tinggi di Bank 

BJB. 

14 43 33 7 3 3.53 

Pertanyaan mengenai emphaty  

4 

Kemampuan karyawan Bank BJB 

dalam melayani  dan memberikan 

motivasi kepada nasabah secara 

baik. 

14 49 30 5 2 3.68 

5 Tenaga adminitrasi memiliki 

Keterampilan dan keramahan 
12 39 38 9 2 3.5 
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dalam melayani nasabah secara 

baik. 

Pertanyaan mengenai responsiveness   

6 

Pemberian jasa/pelayanan 

diberikan perlakuan yang sama  

kepada seluruh nasabah sesuai 

komitmen Bank BJB 

17 48 29 4 2 3.74 

Pertanyaan mengenai Reability  

7 

Karyawan mampu menjawab 

semua pertanyaan nasabah secara 

sopan 

11 32 45 10 2 3.40 

Pertanyaan mengenai Assurance   

8 

Bank BJB sungguh-sungguh 

mengutamakan kepentingan 

nasabah,  memberikan 

kenyamanan jam operasional dan 

tidak lupa menyebutkan nama 

nasabah dalam memberi 

pelayanan 

22 42 28 5 3 3.75 

9 

Karyawan Bank BJB memberikan 

perhatian secara individual 

kepada nasabah dan 

memperlakukan nasabah secara 

penuh perhatian 

9 28 38 18 7 3.14 

Total Rata-Rata 3.50 

 

  Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden yang tercantum 

pada tabel 4.2 diketahui bahwa nilai rata-rata dari keseluruhan pertanyaan 

untuk variabel Service Quality,  para responden memberikan pernyataan yang 

baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata – rata keseluruhan pertanyaan untuk 

variabel Service Quality sebesar 3.50 yang berarti berdasarkan rentang skala 

termasuk kategori tinggi. Selanjutnya dari distribusi frekuensi juga diketahui 
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bahwa nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.75 terletak pertanyaan ke 8. Hal ini 

berarti hampir semua responden menganggap bahwa Bank BJB sungguh-

sungguh mengutamakan kepentingan nasabah,  memberikan kenyamanan jam 

operasional dan tidak lupa menyebutkan nama nasabah dalam memberi 

pelayanan. Sedangkan nilai rata-rata terendah adalah 3.14 berkaitan dengan 

Assurance. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa 

Karyawan Bank BJB belum memberikan perhatian secara individual kepada 

nasabah dan belum memperlakukan nasabah secara penuh perhatian. 

4.3.1.3 Analisa Data Deskriptif Variabel Loyalitas 

Variabel Customer Experience pada penelitian ini diukur dengan lima 

indikator dan delapan pertanyaan. Hasil jawaban responden mengenai variabel 

Customer Experience dijelaskan pada tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Loyalitas 

NO Pertanyaan 
Alternatif Jawaban Rata - 

Rata SS S CS KS TS 

Pertanyaan mengenai makes regular repeat purchases  

1 

Saya berkeinginan untuk 

menggunakan  lebih dari satu 

produk jasa yang ditawarkan 

oleh Bank BJB 

9 44 38 8 1 3.52 

2 

Saya menggunakan 

produk/jasa yang memiliki 

kaitan dengan bank BJB 

11 43 38 7 1 3.56 

3 

Saya akan/telah 

menyampaikan hal positif 

mengenai bank BJB  dan 

mendemonstrasikan 

keunggulan jasa yang 

ditawarkan serta 

menganjurkan atau 

merekomendasikan Bank BJB 

kepada orang lain  dan  saya 

10 28 45 12 5 3.26 
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menolak produk yang sama 

dari bank lain 

 

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden yang tercantum 

pada tabel 4.3 diketahui bahwa nilai rata-rata dari keseluruhan pertanyaan 

untuk variabel Loyalitas,  para responden memberikan pernyataan yang kurang 

baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata – rata keseluruhan pertanyaan untuk 

variabel Loyalitas sebesar 3.45 yang berarti berdasarkan rentang skala 

termasuk kategori cukup. Selanjutnya dari distribusi frekuensi juga diketahui 

bahwa nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.56 terletak pertanyaan ke 2. Hal ini 

berarti hampir semua responden menyatakan bahwa mereka menggunakan 

produk/jasa yang memiliki kaitan dengan bank BJB. Sedangkan nilai rata-rata 

terendah adalah 3.26. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa mereka belum menyampaikan hal positif mengenai bank 

BJB  dan mendemonstrasikan keunggulan jasa yang ditawarkan serta 

menganjurkan atau merekomendasikan Bank BJB kepada orang lain  dan   para 

respon berpikir untuk menggunakan produk yang sama dari bank lain. 

 

4.3.2 Pengujian Persyaratan Analisis 

4.3.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu indikator suatu 

variabel dinyatakan valid atau sah digunakan sebagai alat ukur variabel 

tersebut. Pengujian dilakukan pembandingan antara nilai r tabel dengan r 

hitung, apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka indikator dinyatakan 

valid. R tabel didapatkan dengan menggunakan tabel product moment, pada n 

= 100 dan probabilitas 0.05, sehingga didapatkan sebesar 0,312. Sedangkan r 

hitung didapatkan dari hasil jawaban responden yang sudah diolah dengan 

program SPSS dengan output bernama Corrected Item - Total Corellation. 

Hasil uji validitas yang sudah diolah dengan program SPSS dijelaskan pada 

tabel 4.4 berikut ini : 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas 

Pertanyaan 
Pearson 

Correlation 

 

R tabel 

 

Ket 

Customer Experience (X1) 

P1 .775 0.195 Valid 

P2 .886 0.195 Valid 

P3 .887 0.195 Valid 

P4 .886 0.195 Valid 

P5 .854 0.195 Valid 

P6 .895 0.195 Valid 

P7 .837 0.195 Valid 

P8 .869 0.195 Valid 

Service Quality (X2) 

P1 .794 0.195 Valid 

P2 .813 0.195 Valid 

P3 .873 0.195 Valid 

P4 .671 0.195 Valid 

P5 .839 0.195 Valid 

P6 .789 0.195 Valid 

P7 .833 0.195 Valid 

P8 .867 0.195 Valid 

P9 .768 0.195 Valid 

Loyalitas(Y) 

P1 .905 0.195 Valid 

P2 .848 0.195 Valid 

P3 .890 0.195 Valid 
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Berdasarkan hasil pengujian uji validitas pada tabel 4.4 terhadap 

variabel Customer Experience (X1), Service Quality (X2), dan Loyalitas(Y) di 

mana dalam variabel Customer Experience (X1), Service Quality (X2), dan 

Loyalitas(Y) terdapat masing-masing 8 pertanyaan, 9 pertanyaan, dan 3 

pertanyaan dalam kuisioner yang ditanyakan kepada responden. Berdasarkan 

tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai rhitung lebih besar daripada nilai rtabel 

(0.195) dan nilai signifikan yang bernilai dibawah 0.05, sehingga masing-

masing pertanyaan dalam kuisioner dapat dikatakan valid. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa untuk variabel Customer Experience (X1), Service Quality 

(X2), dan Loyalitas(Y) dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam penelitian. 

 

4.3.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau konsitensi 

alat ukur yang biasanya menggunakan kuisioner. Dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach’s alpha lebih besar dari 0.7 (Priyatno, 2014:64). 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas 

Variabel 

Koefisien 

Cronbach's 

Alpha 

Ket 

Customer Experience (X1) .949 Reliabel 

Service Quality (X2) .932 Reliabel 

Loyalitas(Y) .852 Reliabel 

 

Dari hasil rekapitulasi uji reliabilitas dalam tabel 4.5 dapat diketahui 

bahwa gambaran untuk variabel independen (X1) yaitu Customer Experience, 

nilai koefisien Cronbach’s Alpha yang diperoleh adalah .949. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur Customer 

Experience adalah reliable karena mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari nilai r tabel = 0,195. Variabel independen (X2) yaitu Service 

Quality, nilai koefisien Cronbach’s Alpha yaitu sebesar .932. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur Service 

Quality adalah reliable karena mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari nilai r tabel = 0,195. Sedangkan untul variabel dependen (Y) yaitu 

Loyalitas, nilai koefisien Cronbach’s Alpha yang diperoleh adalah .852, hasil 

ini menunjukan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk mengukur Loyalitas 

adalah reliabel karena mempunyai nilai koefisien Cronbach’s Alpha lebih besar 

dari r tabel yaitu 0.195.  

 

4.3.3 Analisis Regresi Berganda 

4.3.3.1 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan 

tujuan untuk membuktikan hipotesis mengenai pengaruh Customer 

Experience, Service Quality terhadap Loyalitas. Perhitungan statistik dalam 

analisis regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 24. Hasil pengolahan data 

dengan menggunakan program SPSS selanjutnya dijelaskan pada Tabel 4.6 

berikut ini : 

 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.257 .654  1.920 .058 

X1 .024 .042 .061 .566 .573 

X2 .266 .037 .781 7.228 .000 

a. Dependent Variable: Y 
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Dari Tabel 4.6 maka dibuat persamaan Regresi Linear Berganda sebagai 

berikut : 

Y = 1.257 + 0.024X1+ 0.266X2 

Pernyataan diatas mempunyai makna sebagai berikut :  

a. Koefisien konstanta sebesar 1.257 dan bertanda positif menandakan 

bahwa yang dihitung dengan persamaan regresi lebih besar dari yang 

diharapkan. Konstanta tersebut menyebutkan bahwa apabila variabel 

independen (Customer Experience dan Service Quality) dianggap tetap 

atau nol, maka konstanta akan menaikan Loyalitas sebesar 1.257. 

b. Berdasarkan perhitungan pada tabel, diperoleh nilai koefesien 

Customer Experience (X1) yang bertanda positif yaitu sebesar 0.024, 

artinya hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan Customer 

Experience (X1) maka akan menaikkan Loyalitas (Y) sebesar 0.024 

satuan atau dapat diinterpretasikan menjadi semakin seorang nasabah 

merasakan Customer Experience maka semakin tinggi Loyalitas  

nasabah terdapat jasa yang ditawarkan oleh Bank BJB Cabang 

Cikarang. 

c. Berdasarkan perhitungan pada tabel, diperoleh nilai koefesien Service 

Quality (X2) yang bertanda positif yaitu sebesar 0.266, artinya hal ini 

menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan Service Quality (X₂) maka akan 

menaikkan Loyalitas (Y) sebesar 0.266  satuan atau dapat 

diinterpretasikan menjadi semakin baik Service Quality maka semakin 

tinggi Loyalitas  nasabah terdapat jasa yang ditawarkan oleh Bank BJB 

Cabang Cikarang. 

 

4.3.3.2 Hasil Uji Determinasi (R Square) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur ketepatan dari 

model analisis yang dibuat. Nilai koefisien determinasi merupakan alat untuk 

mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap 
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variasi variabel terikat. Adapun hasil koefisien determinasi masing-masing 

variabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Koefesien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .834a .695 .689 1.279 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Dari tabel Tabel 4.7 Koefesien Determinasi dapat diketahui bahwa nilai 

R adalah 0,654, sedangkan nilai R Square sebesar 0,695. Oleh karena uji 

koefisien determinasi berganda ini diperoleh dari perhitungan regresi linear 

berganda, maka koesiein determinasi sebesar 0,695 atau sebesar 69,50%. 

Kebermaknaan dari nilai tersebut memiliki implikasi bahwa variabel Customer 

Experience (X₁), dan Service Quality (X2) terhadap Loyalitas nasabah Bank 

BJB Cabang Cikarang (Y) adalah  sebesar 69,50%, dan sisanya 30.50% 

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

4.3.3.3 Hasil Uji F (Simultan) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen (bebas) yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama – sama terhadap variabel dependen / terikat. Untuk menguji apakah 

masing – masing variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat secara simultan dengan α = 0,05. Berdasarkan dari analisis dengan 

menggunakan program SPSS 24 maka diperoleh hasil uji F yang dapat dilihat 

pada tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Uji F (Simultan) 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 361.674 2 180.837 110.484 .000b 

Residual 158.766 97 1.637   
Total 520.440 99    
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a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 Hasil Hipotesis Uji F, diketahui bahwa nilai sig. 

(F-statistic) adalah .000 < dari nilai alpha (0.05), sehingga H0  ditolak, maka 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Customer Experience (X₁), 

dan Service Quality (X2) terhadap Loyalitas nasabah Bank BJB Cabang 

Cikarang (Y).  

 

4.3.3.4 Hasil Uji Hipotesis t (Parsial) 

Uji hipotesis secara parsial dilakukan untuk menunjukan pengaruh 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen secara 

konstan, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Adapun hasil 

pengujian secara parsial adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis t (Parsial) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.257 .654  1.920 .058 

X1 .024 .042 .061 .566 .573 

X2 .266 .037 .781 7.228 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis t (Parsial) dapat diketahui bahwa : 

 

1. Pengaruh Customer Experience (X₁) Terhadap Loyalitas (Y) 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program 

SPSS 24 diperoleh nilai thitung sebesar 0.566 dengan nilai Sig sebesar .573. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih kecil daripada nilai ttabel 

1.98472 dan nilai Sig lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian artinya 



  

87 
 

variabel Customer Experience tidak mempunyai pengaruh yang siginifikan 

terhadap loyalitas nasabah dalam dalam menggunakan jasa Bank BJB 

Cabang Cikarang. 

2. Pengaruh Service Quality (X2) Terhadap Loyalitas (Y) 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program 

SPSS 24 diperoleh nilai thitung sebesar 7.228 dengan nilai Sig sebesar .000. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada nilai ttabel 

1.98472  dan nilai Sig lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian artinya 

variabel Service Quality mempunyai pengaruh yang siginifikan terhadap 

loyalitas nasabah dalam dalam menggunakan jasa Bank BJB Cabang 

Cikarang. 

 

4.4  Pembahasan 

4.4.1  Pengaruh Customer Experience (X₁) dan Service Quality (X2)  

Terhadap Loyalitas (Y) 

  Dari penelitian ini ditemukan bahwa Customer Experience dan Service 

Quality berpengaruh secara bersama-sama terhadap Loyalitas nasabah. Dimana 

nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0.05 yakni sebesar 0.000. 

Besarnya pengaruh Customer Experience (X₁) dan Service Quality (X2)  

Terhadap Loyalitas (Y) adalah ,695 atau 69.50% sedangkan 30.50% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.  

  Hal ini berarti perusahaan dalam hal ini adalah pimpinan Bank BJB 

Cabang Cikarang dapat menggunakan Customer Experience dan Service 

Quality sebagai salah satu indicator untuk mempertimbangkan loyalitas 

nasabah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk perusahaan. 

  Pemberian hadiah langsung atau cashback sebagai bentuk reward 

kepada nasabah yang telah membuka rekening atau menempatkan dananya 

pada jangka waktu tertentu dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank 

bjb cabang cikarang. 
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  Hasil Penelitian ini sesuai dengan Silfrany Paendong, Jantje L. 

Sepang dan Agus Supandi Soegoto (2017) yang menunjukkan bahwa 

Pengalaman Penggunaan Produk, Kualitas Produk dan Promosi berpengaruh 

terhadap Loyalitas Nasabah. 

 

4.4.2 Pengaruh Customer Experience (X₁) Terhadap Loyalitas (Y) 

  Berdasarkan hasil pengujian parsial diketahui bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara Customer Experience (X1) terhadap 

Loyalitas nasabah(Y) pada Bank BJB Cabang Cikarang selama Periode 

penelitian ini, hal ini menunjukkan bahwa Customer Experience tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Loyalitas nasabah. Sesuai dengan 

nilai Sig. probabilitas t hitung > α, yaitu 0.573 > 0.05. Meskipun nilai koefisien 

regresi dari Customer Experience (X₁) bertanda positif.  

  Dalam hal ini berarti perusahaan dalam hal ini adalah pimpinan Bank 

BJB Cabang Cikarang dapat mempertimbangkan tidak menggunakan 

Customer Experience sebagai salah satu indicator untuk meningkatkan 

loyalitas nasabah.  

  Hasil penelitian ini sejalan dengan Timotius Hendra, Achmad Helmy 

Djawahir, dan Atim Djazuli (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

pengaruh nilai, kualitas layanan, pengalaman pelanggan terhadap kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan, hasilnya menyatakan bahwa pengalaman 

pelanggan tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas. Andrey Olaf Yeriko 

Panjaitan, Rofiaty, Sudjatno (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

pengaruh pengalaman merek terhadap loyalitas merek melalui mediasi 

kepuasan merek dan kepercayaan merek, hasilnya adalah pengalaman merek 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap loyalitas merek. 

 

4.4.3 Pengaruh Service Quality (X2) Terhadap Loyalitas (Y) 

  Berdasarkan hasil pengujian parsial diketahui bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara Service Quality (X2) terhadap Loyalitas nasabah(Y) 
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pada Bank BJB Cabang Cikarang selama Periode penelitian ini, hal ini 

menunjukkan bahwa Service Quality mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. Sesuai dengan nilai Sig. probabilitas t 

hitung < α, yaitu 0.000 < 0.05 Serta sesuai dengan nilai koefisien regresi dari 

Service Quality (X₁) bertanda positif sebesar 0.266 yang artinya bahwa setiap 

kenaikan 1 satuan Service Quality (X₁) maka akan menaikan Loyalitas 

nasabah(Y)  sebesar 0.266  satuan.  

   Hasil uji yang berpengaruh positif menunjukkan bahwa pimpinan 

perusahaan dapat mempertimbangkan untuk terus melakukan perbaikan secara 

kontinu pada bagian Service Quality, karena semakin baik atau tinggi Service 

Quality maka akan berdampak pada semakin tinggi  pula loyalitas nasabah 

kepada perusahaan dalam hal ini ada Bank BJB Cabang Cikarang. 

  Dalam hal ini penerapan pelaksaan budaya perusahaan Go SPIRIT dan 

pelaksanaan roleplay setiap minimal 2 kali dalam satu minggu agar dapat 

menjadikan standar layanan bank bjb yang konsisten sehingga dapat 

meningkatkan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi di bank bjb cabang 

cikarang.   

  Hasil penelitian ini sejalan dengan Timotius Hendra, Achmad Helmy 

Djawahir, dan Atim Djazuli (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

pengaruh nilai, kualitas layanan, pengalaman pelanggan terhadap kepuasan 

pelanggan dan loyalitas pelanggan, hasilnya menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Ubaidillah, 

Fatchur Rohman, Rofiaty (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

pengaruh Relationship Marketing dan kualitas layanan terhadap kepuasan dan 

loyalitas nasabah, hasilnya menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap loyalitas nasabah, artinya semakin baik kualitas pelayanan 

dapat meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank Sinarmas khususnya di Kantor 

Cabang Padang. Muhammad Zakiy  dan Evrita Putri Azzahroh (2017) 

dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pengaruh kualitas pelayanan 

terhadaployalitas nasabah bank syariah dengan kepuasan nasabah sebagai 

variabel intervening, hasilnya menyatakan kualitas layanan berpengaruh positif 
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terhadap kepuasan nasabah Bank Syariah. Januarisya Respati, Edy Yulianto 

dan Andriani Kusumawati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 

pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan dampaknya 

pada loyalitas nasabah (Studi Pada Nasabah Tabungan Bank BCA KCU Pusat 

Kota Malang), hasilnya menyatakan bahwa kuаlitаs pelаyаnаn berpengаruh 

signifikаn terhаdаp kepuаsаn nаsаbаh dаn loyаlitаs nаsаbаh, dаn kepuаsаn 

nаsаbаh berpengаruh signifikаn terhаdаp loyаlitаs nаsаbаh. Berdаsаrkаn hаsil 

penelitiаn ini sebаiknyа Bаnk BCА selаlu menjаgа dаn meningkаtkаn 

kepuаsаn dаn loyаlitаs nаsаbаh dengаn cаrа memаksimаlkаn kuаlitаs 

pelаyаnаn dengаn mengurаngi resiko Humаn Error dengаn memberikаn 

pelаtihаn yаng lebih profesionаl dаn lebih bаgus kepаdа pаrа stаff Bаnk BCА 

tаnpа mengurаngi аspek yаng sudаh аdа. 
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