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Abstraksi (intisari) 

Penelitian ini meneliti pengaruh variabel balll'an pernasaran yang dirasakan nasabah 
terhadap kemungkinan kelanjutan penggunaan jasa giro Bank latim. Nasabah yang 
diteliti adalah nasabah yang pernah menggunakan jasa giro bank Jatim. Penelitian ini 
dilakukan mengingat pentingnya memahami konsllmen yang telah ada untuk 
memelihara dan menjaga agar mereka tidak berpindah ke produsen yang lain 
sehubungan dengan mahalnya biaya untuk melakukan penarikan konsumen baru. 
Penelitian ini bermaksud untuk menel iti pengaruh bauran pemasaran jasa yang 
ditawarkan oleh bank Jatim kepada nasabahnya terhadap kemungkinan penggunaan 
ulang jasa giro bank Jatim Surabaya, 
Variabel yang digunakan diambil dari Kotler(l 995: 557)~ yaitu variabel produk~ 

lokasi, harga, promosi, personil, fasilitas tisik~ dan proses penyajian jasa. Model 
analisa yang digunakan diadaptasi dari model sederhana perilaku konsumen oleh 
Assael (1992: 14), Teknik analisa yang digunakan adalah analisa regresi linier 
berganda. 
Berdasar pada hasil analisa ditarik kesimpulan bahwa vadabel yang diteliti 
berpenganlh seeara signifikan baik seeara individu maupun seeara bersama. hal ini 
dapat dilihat dari hasil uji F sebesar 21,140 yang lebih besar dad Ftabel sebesar 
3,2797, Variabel yang memiliki pengaruh paling besar adaIah variabel biaya yang 
dirasakan nasabah disusul oleh variabel fasilitas fisik yang dirasakan nasabah, proses 
penyajian jasa yang dirasakan nasabah, jasa yang dirasakan nasabah, promosi yang 
dirasakan nasabah, kemampuan petugas untuk melayani yang dirasakan nasabah, dan 
yang memiliki pengaruh paling keeil adalah variabel lokasi yang dirasakan nasabah. 
Tetapi karena terjadi gejala multikolinearitas pada variabcl bcbas, walauplln nilainya 
dibawah nHai toleransi, maka variabel bebas terse but tidak dapat digunakan sebagai 
indikator yang kuat untuk melakukan estimasi. 
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