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ABSTRAK

Loyalitas  pelanggan  merupakan  aset  yang  sangat  berharga  bagi  suatu 
organisasi.  Dalam  perspektif  jasa,  loyalitas  pelanggan  diistilahkan 
dengan  behavioral  intention.  Studi  ini  mengkaji  behavioral  intention 
dalam hubungannya  dengan dua konsep populer  lainnya  yaitu  kualitas 
pelayanan  dan  kepuasan.  Sampel  sebanyak  140  nasabah  suatu  bank 
pemerintah,  hasil  studi  menunjukkan  bahwa  tidak  selutuh  dimensi 
kualitas  pelayanan  memiliki  hubungan  signifikan  dengan  behavioral  
intention maupun  kepuasan.  Konsisten  dengan  berbagai  hasil  riset 
sebelumnya,  kepuasan  merupakan  prediktor  penting  bagi  behavioral  
intention. 

Kata  kunci  : Kualitas  pelayanan,  kepuasan,  behavioral  intention, 
loyalitas,  purchase  intention,  word-of-mouth  communication,  analisis 
jalur

I.  PENDAHULUAN

Isu mengenai loyalitas pelanggan selalu menarik minat para akademisi maupun 

akademisi  pemasaran.  Pelanggan  yang  loyal  dipandang  sebagai  aset  yang  sangat 

berharga,  karena  menghasilkan  sejumlah  keuntungan  terutama  bila  dilihat  dari 

perspektif biaya, yang berujung pada profitabilitas organisasi (Mittal dan Lassar, 1998; 

Bowen dan Chen, 2001).

Namun demikian,  Bloemer  et  al.  (1999) mengingatkan bahwa isu mengenai 

loyalitas pelanggan lebih banyak dikaji  pada  product-related atau  brand,  sedangkan 

dalam  sektor  jasa  masih  tetap  belum tereksplorasi  sepenuhnya.  Selain  itu,  mereka 

menyatakan bahwa secara konseptual, loyalitas dalam sektor jasa seharusnya memiliki 

cakupan yang lebih luas tidak hanya sekedar  purchase intention atau  word-of-mouth 

communication.   

Studi ini mencoba sedikit memperluas konsep loyalitas dalam seting jasa yang 

diistilahkan  oleh  Zeithaml  et  al.  (1996)  sebagai  behavioral  intention dalam 
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hubungannya dengan konsep-konsep kualitas pelayanan (service quality) dan kepuasan 

pelanggan (customer satisfaction).

Para peneliti umumnya menyatakan bahwa kepuasan merupakan prasyarat bagi 

terjadinya  behavioral  intention yang  diukur  dengan  purchase  intention (Cronin dan 

Taylor, 1992), purchase intention dan word-of-mouth communication (Boulding et al., 

1993). Namun, Rowley dan Dawes (2000) mengingatkan bahwa meskipun kepuasan 

merupakan  prasyarat  bagi  loyalitas,  sejumlah  pelanggan  yang  merasa  puas  masih 

melakukan switching behavior. 

Dalam  hubungannya  dengan  kualitas  pelayanan,  Zeithaml  et  al.  (1996) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki  efek positif  bagi  purchase intention 

maupun word-of-mouth communication. Namun, Cronin dan Taylor (1992) menemukan 

bahwa  hubungan  antara  kualitas  pelayanan  dengan  purchase  intention adalah  tidak 

signifikan. 

Inkonsistensi  temuan-temuan tersebut  ditegaskan oleh Bloemer  et  al.  (1999) 

yang menggunakan konsep  behavioral  intention secara utuh.  Dari  studinya  terhadap 

empat  jenis  industri,  mereka  menemukan  bahwa  kualitas  pelayanan  (berdasarkan 

dimensi-dimensinya)  tidak  seluruhnya  memiliki  hubungan  signifikan  dengan 

behavioral  intention.  Sebagai  contoh,  pada industri  entertaintment dan  supermarket, 

dimensi reliability dari kualitas pelayanan memiliki hubungan signifikan dengan word-

of-mouth  dan  purchase  intention.  Akan tetapi,   reliability tidak memiliki  hubungan 

dengan aspek  behavioral intention lainnya  seperti  price sensitivity.  Bahkan, dimensi 

tangible sama  sekali  tidak  memiliki  hubungan  dengan  behavioral  intention untuk 

industri fast food, supermarket dan health care.

II.   REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.   Kualitas Pelayanan dan Behavioral Intention

Zeithaml et al. mengkonseptualisasikan behavioral intention sebagai kerangka 

multidimensi yang terdiri atas word-of-mouth communication, purchase intention, price 

sensitivity  dan  complaining  behavior  (Bloemer  et  al.,  1999).  Demikian  pula,  dalam 

perspektif  multidimensi  kualitas  pelayanan  tersusun  atas  dimensi-dimensi  tangible, 

reliability, responsiveness, assurance dan empathy (Zeithaml et al., 1988).
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Hubungan antara kualitas pelayanan secara keseluruhan dan bagian-bagian dari 

dimensi-dimensi  behavioral  intention telah  dikaji  secara  empiris  oleh  diantaranya 

Boulding  et  al.  (1993),  Cronin  dan  Taylor  (1992),  Bloemer  et  al.  (1992),  dan  di 

Indonesia diantaranya oleh Usmara dan Nugroho (2000) serta Salehuddin et al. (2000). 

Dalam studinya, Boulding et al. (1993) menemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

hubungan  positif  dengan  purchase  intention dan  word-of-mouth  communication, 

sedangkan  Cronin  dan  Taylor  (1992)  justru  tidak  menemukan  hubungan  yang 

signifikan  antara  kualitas  pelayanan  dan  purchase  intention.  Usmara  dan  Nugroho 

(2000)  menemukan  bahwa  kualitas  pelayanan  merupakan  prediktor  penting  bagi 

purchase  intention.  Brown  et  al.  (1993)  menemukan  bahwa  kualitas  pelayanan 

memiliki  korelasi positif  dengan  purchase intention,  first  choice,  dan  willingness to 

recommend.  

Salehuddin  et  al.  (2000)  membagi  kualitas  pelayanan  berdasarkan  dimensi-

dimensinya menemukan bahwa dimensi-dimensi responsiveness dan empathy memiliki 

hubungan positif dengan loyalitas, sedangkan dimensi-dimensi tangible, reliability dan 

assurance tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Bloemer et al. (1999) dari hasil studinya terhadap empat industri menemukan 

adanya keragaman hubungan antara dimensi-dimensi kualitas pelayanan dan dimensi-

dimensi  behavioral  intention.  Sebagai  contoh,  pada  industri  entertainment  dimensi 

reliability dan dimensi  tangible memiliki efek signifikan pada  purchase intention dan 

word-of-mouth,  sedangkan pada industri  health care keduanya  justru tidak memiliki 

hubungan yang signifikan.

2.2.  Kepuasan dan Behavioral Intention

Berdasarkan  perspektif  evaluation  model,  kepuasan  diartikan  sebagai  suatu 

evaluasi terhadap pelayanan (Zulganef, 2002). Dalam hubungannya dengan behavioral  

intention,  secara  umum  para  peneliti  menemukan  bahwa  kepuasan  merupakan 

anteseden  penting  bagi  aspek-aspek  behavioral  intention seperti  word-of-mouth 

communication, dan purchase intention (Parasuraman et al., 1988; Cronin dan Taylor, 

1992; Usmara dan Nugroho, 2000; Zulganef, 2002; Moutinho dan Smith, 2000).
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2.3.  Kualitas Pelayanan dan Kepuasan

Meskipun  terdapat  pandangan  yang  berbeda,  sebagian  besar  peneliti 

menempatkan  kualitas  pelayanan  sebagai  anteseden  bagi  kepuasan.  Dari  studinya 

terdapat  empat  jenis  usaha,  Cronin  dan  Taylor  (1992)  menemukan  bahwa  kualitas 

pelayanan secara keseluruhan memiliki hubungan positif dengan kepuasan. Brown et al. 

(1993) menemukan adanya korelasi negatif antara kualitas pelayanan dengan consumer 

discontent.  Beberapa  peneliti  membagi  kualitas  pelayanan  ke  dalam  dimensi-

dimensinya. Sebagai contoh, Jasfar (2002) menemukan adanya suatu hubungan positif 

antara assurance dan kepuasan. Mittal dan Lassar (1998) dari studinya menyimpulkan 

bahwa responsiveness, assurance dan empathy memberikan kontribusi yang signifikan 

bagi pembentukan kepuasan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik model analisis seperti 

yang tersaji pada gambar 1.

Gambar 1. Model Analisis

H1  : terdapat hubungan positif antara dimensi tangible dan behavioral intention
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H2  : terdapat hubungan positif antara dimensi reliability dan behavioral intention

H3  : terdapat  hubungan  positif  antara  dimensi  responsiveness dan  behavioral  

intention

H4  : terdapat hubungan positif antara dimensi assurance dan behavioral intention

H5  : terdapat hubungan positif antara dimensi empathy dan behavioral intention

H6  : terdapat hubungan positif antara dimensi tangible dan kepuasan

H7  : terdapat hubungan positif antara dimensi reliability dan kepuasan

H8  : terdapat hubungan positif antara dimensi responsiveness dan kepuasan

H9  : terdapat hubungan positif antara dimensi assurance dan kepuasan

H10: terdapat hubungan positif antara dimensi empathy dan kepuasan

H11: terdapat hubungan positif antara kepuasan dan behavioral intention

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

3.1.  Sampel 

Sampel terdiri atas nasabah salah satu bank milik pemerintah yang berlokasi di 

Bandung.  Responden  diminta  untuk  mengisi  daftar  isian  dan  kuesioner  (self  

administration)  mengenai  variabel-variabel  yang  diteliti  dan  beberapa  karakteristik 

demografi. Dari total 165 kuesioner yang disebarkan, 140 kuesioner dapat dianalisis. 

3.2  Pengujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). 

Theory  trimming  digunakan  jika  terdapat  koefisien  yang  tidak  signifikan.  Seluruh 

penghitungan maupun pengujian menggunakan alat bantu perangkat lunak SPSS 11.0 

serta AMOS 4.1.

3.3. Instrumen Pengukuran

Kualitas pelayanan diukur dengan menggunakan bagian dari instrumen yang 

diadaptasi  dari  Parasuraman  et  al.  (1988)  dengan  hanya  mengukur  aspek  service  

performance.  Hal  ini  didasarkan  pada  pandangan Cronin  dan  Taylor  (1992)  bahwa 

aspek  service performance memberikan pengukuran yang lebih baik daripada selisih 

antara  performance dan  expectation. Cronin dan Taylor (1992) melaporkan koefisien 

konsistensi internal yang sangat baik (berkisar antara 0.89 – 0.964).
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Kepuasan  diukur  dengan  menggunakan  item  tunggal  yang  diadaptasi  dari 

Moutinho  dan  Smith  (2000).  Behavioral  intention diukur  dengan  lima  item  yang 

diadaptasi  dari  Zeithaml  et  al.  (1996)  yang  mencakup  dimensi-dimensi  purchase 

intention,  word-of-mouth  dan  price  sensitivity.  Bloemer  et  al.  (1999)  melaporkan 

reliabilitas internal berkisar antara 0.76 – 0.91. 

 
IV. TEMUAN-TEMUAN

4.1.  Uji Reliabilitas dan Statistik Deskriptif

Tabel 1 menyajikan reliabilitas internal dan statistik deskriptif masing-masing 

variabel.  Dari  pengujian  reliabilitas  nampak  bahwa  masing-masing  instrumen 

pengukuran adalah reliabel dengan koefisien konsistensi internal cronbach alpha sesuai 

dengan persyaratan yang direkomendasikan oleh Nunnaly (1978) dimana nilai koefisien 

cronbach’s alpha lebih dari  0.60. Untuk kepuasan karena hanya  menggunakan item 

tunggal  tidak dilakukan uji  reliabilitas.  Korelasi  menunjukkan indikasi  awal  adanya 

hubungan  antar  variabel.  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  korelasi  bi-variate seluruh 

variabel adalah positif dan signifikan pada level 0.01.

Tabel 1. Reliabilitas Internal, Rata-rata, Standar Deviasi Standar dan Korelasi Bi-
variate

Variabel
Rata-
rata

Dev. Std 1 2 3 4 5 6 7

1. Tangible 5.8732 0.93132 0.7227

2. Reliability 5.7543 0.99505 0.645* 0.8568

3. Responsv 5.4643 1.21648 0.590* 0.665* 0.8189

4. Assurance 5.7786 0.98372 0.536* 0.742* 0.721* 0.8247

5. Empathy 5.4946 1.04118 0.520* 0.622* 0.740* 0.696* 0.8406

6. Kepuasan 5.7700 1.06800 0.484* 0.638* 0.659* 0.682* 0.650* -

7. BI 6.3971 1.32946 0.398* 0.515* 0.454* 0.452* 0.539* 0.518* 0.6214

*  Korelasi signifikan pada level 0.01.
Off-diagonal: reliabilitas internal cronbach alpha 

4.2.  Pengujian Hipotesis

Analisis jalur yang menunjukkan hubungan struktural antar variabel disajikan 

pada Gambar 2 di halaman berikut.
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Gambar 2. Koefisien Jalur - Model Analisis

Tabel 2. Regression Weights – Model Analisis

Hubungan Estimate S.E. C.R. P

Kepuasan  Reliability 0.2010 0.1017 1.9772 0.0480

Kepuasan  Responsiveness 0.1676 0.0849 1.9731 0.0485

Kepuasan  Assurance 0.2779 0.1060 2.6210 0.0088

Kepuasan  Empathy 0.2190 0.0922 2.3756 0.0175

Kepuasan  Tangible 0.0029 0.0883 0.0330 0.9737

B. Intention  Kepuasan 0.2925 0.1264 2.3139 0.0207

B. Intention  Tangible 0.0627 0.1315 0.4765 0.6337

B. Intention  Reliability 0.3306 0.1536 2.1517 0.0314

B. Intention  Responsiveness -0.0632 0.1283 -0.4927 0.6222

B. Intention  Assurance -0.1279 0.1619 -0.7902 0.4294

B. Intention  Empathy 0.4056 0.1402 2.8937 0.0038

C. R. : critical ratio, identik dengan uji-t pada regresi; P = probabilitas

Tabel  2  menunjukkan  estimasi  koefisien  jalur  dan  p-value (P)dari  masing-

masing hubungan yang dihipotesiskan.  Dari tabel  tersebut dapat dilihat  bahwa tidak 

seluruh  hubungan  antar  variabel  dapat  mengkonfirmasikan  hipotesis  yang  diajukan 

dengan menggunakan batasan p-value sebesar 0.05 (p ≤ 0.05). 
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Hubungan antara  tangible baik dengan kepuasan maupun  purchase intention 

adalah tidak signifikan. Demikian pula hubungan antara responsiveness serta assurance 

dengan  purchase  intention adalah  tidak  signifikan.  Karena  terdapat  hubungan antar 

variabel yang tidak signifikan, maka selanjutnya dilakukan revisi terhadap model yang 

diajukan (theory trimming). Gambar 3 merupakan model yang direvisi.

Gambar 3. Model Revisi

Tabel 3. Regression Weights – Model Revisi

Hubungan Estimate S.E. C.R. P

Kepuasan  Assurance 0.2778 0.1060 2.6214 0.0088

Kepuasan  Empathy 0.2192 0.0920 2.3816 0.0172

Kepuasan  Reliability 0.2023 0.0943 2.1439 0.0320

Kepuasan  Responsiveness 0.1682 0.0830 2.0262 0.0427

B. Intention  Kepuasan 0.2533 0.1206 2.1004 0.0357

B. Intention  Reliability 0.2879 0.1256 2.2911 0.0220

B. Intention  Empathy 0.3476 0.1217 2.8564 0.0043

Hasil  pengujian  ulang  menunjukkan  bahwa  masing-masing  koefisien  jalur 

adalah signifikan (p < 0.05),  bahkan untuk hubungan antara  empathy dan  purchase 

intention serta hubungan antara assurance dan kepuasan mencapai sangat signifikan (p 

< 0.01). 

Siska Aliah dan Yanti Rosmayanti 
Hubungan Antara Kualitas Pelayanan, Kepuasan dan Behavioral Intention  

66



4.3.  Efek Langsung, Tidak Langsung dan Total

Tabel 4. Tabel Efek Langsung, Tidak Langsung dan Total

Var Reliability Responsiveness Assurance Empathy Kepuasan

L TL T L TL T L TL T L TL T L TL T

Kep 0.188 - 0.188 0.192 - 0.192 0.256 - 0.256 0.214 - 0.214 - - -

BI 0.216 0.038 0.254 - 0.039 0.039 - 0.052 0.052 0.272 0.044 0.316 0.204 - 0.204

Tabel 4 menunjukkan bahwa empathy memiliki total efek positif terbesar yaitu 

sebesar  0.316  terhadap  behavioral  intention.  Reliability memili  jumlah  efek  total 

terbesar  kedua  terhadap  behavioral  intention yaitu  sebesar  0.254.  Variabel-variabel 

kualitas pelayanan memiliki efek tidal langsun terhadap  behavioral intention melalui 

kepuasan.

Tabel 5 pada menunjukkan besarnya variabel-variabel konsekuensi yang dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel anteseden.

Tabel 5. Squared Multiple Correlations

Variabel Estimate

Sat 0.5599

BI 0.3630

1. Variasi pada variabel kepuasan dapat dijelaskan sebesar hampir 60% oleh variasi 

variabel-variabel  essurance,  empathy,  reliability,  dan  responsiveness.  Adapun 

sisanya sebesar 40% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan 

ke dalam model.

2. Variasi  pada  variabel  purchase  intention dapat  dijelaskan  sebesar  36.30%  oleh 

variasi  variabel  kepuasan,  reliability dan  empathy,  serta oleh variabel  assurance 

melalui  efek  tidak  langsung.  Adapun  sisanya  sebesar  64.7%  dijelaskan  oleh 

variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.
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V.  IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Studi  ini  mencoba  memprediksi  behavioral  intention bedasarkan  kualitas 

pelayanan  melalui  dimensi-dimensinya  dan  kepuasan  dengan  mengajukan  sebelas 

hipotesis.  Dari  hipotesis  yang  diajukan,  terdapat  empat  hipotesis  yang  gagal 

dikonfirmasikan.

Hipotesis 6 yaitu terdapat hubungan positif antara  tangible dengan kepuasan 

dan  behavioral  intention gagal  dikonfirmasikan,  temuan  ini  sejalan  dengan  temuan 

peneliti  sebelumnya  (Salehuddin  et  al.,  2000;  Zulganef,  2002).  Temuan  ini  cukup 

mengejutkan  mengingat  aspek  tangible berperan penting  sebagai  petunjuk  penilaian 

kualitas (Zeithaml et al., 1990). Namun, Zeithaml et al. (1990) juga menyatakan bahwa 

tangible merupakan  aspek  terlemah  dalam  dimensi-dimensi  kualitas  pelayanan. 

Penjelasan yang mungkin bagi temuan tersebut dapat berasal dari persepsi responden 

terhadap objek (bank) dimana mereka melakukan transaksi. Aspek tangible dari bank 

merupakan hal yang harus ada dan sudah menjadi standar sehingga tidak lagi menjadi 

aspek  yang  memiliki  efek  penting  bagi  pembentukan kepuasan  maupun  behavioral  

intention.   

Hipotesis  lain  yang  gagal  dikonfirmasikan  adalah  hubungan  antara 

responsiveness serta assurance dengan behavioral intention. Temuan ini sejalan dengan 

temuan  Bloemer  et  al.  (1999)  untuk  studinya  pada  supermarket.  Namun,  uniknya, 

kedua  variabel  tersebut  memiliki  efek  tidak  langsung  melalui  kepuasan.  Hal  ini 

mengindikasikan  bahwa  kedua  dimensi  tersebut  lebih  mengacu  pada  pembentukan 

kepuasan ketimbang  behavioral  intention.  Fakta  diperkuat  dengan adanya  hubungan 

yang  signifikan  antara  empathy serta  reliability dengan  behavioral  intention. 

Behavioral  intention lebih  ditentukan  oleh  ketepatan  dalam  pelayanan  dan  adanya 

kedekatan secara personal antara nasabah dengan service encounter. 

Selain  keempat  hipotesis  tersebut,  hipotesis  lain  yang  diajukan  semuanya 

signifikan.  Terlepas  dari  adanya  kontroversi  mengenai  kedudukan kepuasan sebagai 

mediator  atau anteseden kualitas pelayanan (Parasuraman et  al.,  1985;  Bitner 1990; 

Bolton dan Drew 1991), studi ini menjukkan bahwa kepuasan memiliki peran penting. 

Pertama,  kepuasan memiliki  efek positif  bagi  behavioral intention.  Kedua, kepuasan 

mampu menjadi katalisator positif bagi kualitas pelayanan dalam hubungannya dengan 
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behavioral  intention.  Temuan  ini  mempertegas  temuan  Cronin  dan  Taylor  (1992) 

dimana kepuasan merupakan mediator penting bagi kualitas pelayanan. 

Secara teoritis,  studi ini secara potensial memiliki  implikasi.  Temuan bahwa 

tangible tidak  memiliki  efek  signifikan  bagi  kepuasan  dan  behavioral  intention 

menguatkan beberapa studi  terdahulu (Bloemer  et  al.,  1999 untuk tiga industri;  dan 

Zulganef,  2002).  Hal  ini  dapat  mengundang  spekulasi  bahwa  dimensi  tangible 

merupakan aspek yang harus ada tetapi bukan merupakan aspek yang menentukan. 

Secara  praktis,  beberapa  hal  dapat  dikemukakan.  Pertama,  jika  hendak 

meningkatkan kepuasan nasabah, manajemen hendaknya  mempertimbangkan seluruh 

dimensi kualitas kecuali dimensi tangible. Kedua, dalam upaya meningkatkan customer 

retention,  dimensi  reliability dan  empathy serta  kepuasan  hendaknya  perlu  menjadi 

bahan  pertimbangan.  Namun  jika  prioritas  merupakan  suatu  keharusan,  dimensi 

empathy berada  pada  urutan  pertama.  Korelasi  yang  tinggi  (meskipun  bukan  yang 

tertinggi) antara  empathy dengan kepuasan serta dengan behavioral intention maupun 

efek-efeknya  terhadap  kedua  variabel  tersebut  baik  secara  langsung  maupun  tidak 

langsung merupakan alasan bagi pemilihan dimensi tersebut.

Beberapa  keterbatasan  fundamental  pada  studi  ini  dapat  dikemukakan,  dan 

keterbatasan ini dapat merupakan arahan bagi studi-studi selanjutnya.  Pertama, objek 

studi ini adalah salah satu bank milik pemerintah. Karenanya, hasil-hasil studi ini tidak 

dapat  digeneralisasikan  pada  objek-objek lainnya  baik  sektor  perbankan maun  non-

perbankan.  Kedua,  empat  item dari  tiga  belas  item instrumen  behavioral  intention 

diadaptasi  dari  Zetihaml  et  al.  (1996)  yang  diformulasikan  dalam  bentuk  positif 

(positive  wordings).  Tentunya  hal  ini  menghasilkan  keterbatasan  dalam  mengukur 

behavioral intention secara keseluruhan. 
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