
 
PENGARUH KETIDAKPUASAN NASABAH TABUNGAN PLUS BANK BNI 
CABANG SURABAYA ATAS KUALITAS LAYANAN (SERVICE QUALITY) 
TERHADAP KEINGINAN UNTUK PINDAH KE BANK LAIN DI SURABAYA 
 
 
MAULANA, IKHLAS  
Pembimbing: Tanti Handriana, SE, Msi 
BANK MANAGEMENT; CUSTOMER SERVICE 
KK  KK-2  B  106/09  Mau  p 
Copyright: @2009 by Airlangga University Library Surabaya 
 

 
 

ABSTRAKSI  
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pengaruh ketidakpuasan 
nasabah Tabungan Plus Bank BNI Cabang Pemuda Surabaya atas kualitas layanan yang 
meliputi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 
empati (empathy) dan bukti langsung (tangibles) terhadap keinginan untuk pindah ke 
bank lain di Surabaya.”.  
 
Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian adalah nasabah 
Bank BNI Tabungan Plus Cabang Pemuda Surabaya yang berjumlah 100 responden. 
Variabel bebas dari penelitian ini adalah ketidakpuasan atas dimensi kualitas layanan 
(service quality) meliputi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 
(assurance), empati (empathy) dan bukti langsung (tangibles) dan variabel tergantung 
adalah keinginan untuk pindah ke bank lain di Surabaya. Teknik analisa yang digunakan 
adalah Regresi Linear Berganda  
 
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :  
Ada pengaruh secara bersama – sama variabel ketidakpuasan atas dimensi service quality 
yang terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty terhadap 
keinginan nasabah untuk pindah ke bank lain, dengan hasil uji F hitung diperoleh nilai 
52,720 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Besarnya pengaruh atau kontribusi 
ketidakpuasan terhadap keinginan untuk pindah ke bank lain di Surabaya sebesar 73,7 % 
hasil ini membuktikan bahwa hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak  
Ada pengaruh parsial variabel ketidakpuasan atas dimensi service quality yang terdiri 
dari tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty terhadap keinginan 
nasabah untuk pindah ke bank lain dari hasil perhitungan uji parsial dengan nilai 
signifikansi t hitung dari X1 = 0,043; X= 0,029; X= 0,000; X4= 0,027; X= 0,048 variabel 
yang kurang dari 0,05. 235  
 
Kata kunci : Ketidakpuasan atas kualitas jasa dan keinginan untuk pindah. 
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