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MEMBANGUN CITRA BANK SYARIAH MELALUI STRATEGI 

KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU DAN KUALITAS PELAYANAN 

Abdullah Muksin, MM 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi pemasaran terpadu dan 

kualitas pelayanan terhadap citra bank Syariah Mandiri Jakarta. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kasual komparatif (casual 

comparative research). Objek penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri 

Jakarta, dan data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner berisi 31 pernyataan tertulis 

yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah Mandiri tersebut untuk dijawab dengan 

menggunakan “Skala Likert”. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank 

Syariah Mandiri Jakarta dan sampel yang diambil sebanyak 141 responden. Alat analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik yang terdiri dari Uji 

Asumsi klasik,Koefisien korelasi parsial, Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien 

Determinasi Berganda (R
2
), dan Pengujian Hipotesis secara individual (Uji t) dan 

simultan (Uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran terpadu 

dan Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap citra bank syariah Mandiri secara 

simultan. Hal ini ditunjukkan pada uji hipotesis Simultan (Uji F)  sebesar 101,973 

dengan tingkat signifikansi 0, 000. Secara parsial komunikasi pemasaran terpadu (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap citra bank syariah Mandiri yang 

ditunjukkan pada uji hipotesis individual (Uji t) sebesar 6,936, dengan signifikansi < 0, 

05. dan Kualitas Pelayanan (X2) berpengaruh positif dan signifikan yang ditunjukkan 

pada uji hipotesis individual (Uji t) sebesar 12,665, dengan signifikansi < 0, 05. 

Sedangkan besarnya pengaruh komunikasi pemasaran terpadu dan Kualitas pelayanan 

terhadap citra bank syariah Mandiri secara simultan dapat dilihat dari koefisien 

determinasi (R
2
) secara simulltan adalah 59,6% sedangkan sisanya 40,4 % dipengaruhi 

oleh faktor lain. Saran bagi Bank Syariah Mandiri untuk melakukan  program edukasi 

Bank Syariah dan yang harus diperhatikan dan diperbaiki segera oleh BSM adalah 

ketersediaan ATM, kebutuhan nasabah, kehandalan pelayanan, kemampuan melayani,  

ketanggapan menangani masalah, kesigapan menjawab pertanyaan, dan keamanan dari 

gangguan kejahatan. Bagi peneliti lain, dapat menambah atau mengganti variabel 

penelitian lain, seperti strategi harga, produk dan jasa, teknologi perbankan, merek, 

loyalitas dan keputusan pembelian.  

Kata Kunci: komunikasi pemasaran terpadu, kualitas pelayanan, citra bank 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Perkembangan  Bank Umum Syariah (BUS) yang pesat ini masih terus berlangsung 

hingga saat ini. Secara kelembagaan saat ini terdapat 6 bank umum syariah (BUS), 25 

unit usaha syariah (UUS), dan 139  bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Total 

kantor BUS dan UUS telah mencapai 998 kantor. Perkembangan ini tidak terlepas dari 
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kebijakan office chanelling dan split over yang memang digalakkan Bank Indonesia 

untuk mempercepat peningkatan peran perbankan syariah di Indonesia. 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan perusahaan riset marketing MARS 

Indonesia (www.marsindonesia.com, Studi Pasar & Perilaku Nasabah Bank Syariah 

2008), ternyata faktor utama nasabah memilih bank syariah adalah keuntungan 

emosional atau emotional benefit. Hal ini tercermin dari dua alasan terbesar nasabah, 

yaitu kesesuaian dengan syariat Islam dan keinginan agar terhindar dari riba. Sementara 

sisanya, merupakan faktor yang bersifat keuntungan fungsional yang mendasar atau 

functional benefit. Seperti keamanan, kedekatan lokasi, bagi hasil, dan kualitas 

layanan. 

Hasil ini juga memberi arti bahwa, mayoritas nasabah perbankan syariah 

merupakan nasabah emosional yang masih fokus pada keuntungan emosional 

keagamaan semata. Sebaliknya, perbankan syariah masih kurang fokus pada nasabah 

yang mementingkan keuntungan rasional.  

Bank Islam lebih efisien biaya untuk memperoleh pendapatan dibandingkan 

dengan Bank Persero dan Bank Umum. Meskipun demikian Bank Islam tidak lebih 

efisien biaya untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan Bank Asing. Margin 

pendapatan Bank Islam dibandingkan dengan Bank Persero dan Bank Asing tidak 

berbeda secara signifikan.  Namun demikian, margin pendapatan Bank Islam lebih baik 

dibandingkan dengan Bank Umum. Jadi, perbankan syariah perlu fokus meningkatkan 

dan mengkomunikasikan baik kuantitas maupun kualitas produk dan layanannya. 

Sehingga, di tahun-tahun mendatang perbankan syariah tidak hanya dikenal jelas dalam 

memberikan keuntungan emosional tetapi juga kuat dalam memberikan kuntungan 

fungsional. Permasalahannya yang dihadapi sekarang ini adalah apakah perbankan 

syariah sudah memberikan keuntungan fungsional terhadap nasabahnya atau belum.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat menarik untuk diungkapkan 

dalam suatu penelitian bahwa ada kesenjangan, di satu sisi bangsa Indonesia mayoritas 

penduduknya adalah beragama Islam tetapi di sisi yang lain market share dari 

perbankan syariah relative sangat kecil hanya berkisar 2,5% dari total keseluruhan 

perbankan nasional kita. Padahal sebenarnya perbankan syariah memiliki kinerja yang 

baik berdasarkan indikator-indikatornya. Disinilah terlihat ada permasalahan pada 

http://www.marsindonesia.com/
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perbankan syariah dalam komunikasi, penyampaian produk dan pelayanannya kepada 

nasabah  sehingga akan mempengaruhi  rendahnya citra bank syariah itu sendiri.  

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah  yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah bentuk komunikasi 

pemasaran terpadu yang telah dilakukan terhadap nasabahnya dapat mempengaruhi citra 

Bank Syariah Mandiri Jakarta?; 2) Apakah kualitas pelayanan dapat mempengaruhi 

citra Bank Syariah Mandiri Jakarta?; dan 3) Apakah terdapat pengaruh komunikasi 

pemasaran terpadu dan kualitas pelayanan terhadap Citra Bank Syariah Mandiri Jakarta 

?. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis 

bentuk komunikasi pemasaran terpadu yang telah dilakukan terhadap nasabahnya yang 

dapat mempengaruhi citra Bank Syariah Mandiri Jakarta; 2) Untuk mengetahui dan 

menganalisis kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi citra Bank Syariah Mandiri 

Jakarta; dan 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi pemasaran 

terpadu dan kualitas pelayanan terhadap Citra Bank Syariah Mandiri Jakarta. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Komunikasi Pemasaran Terpadu  (Integrated Marketing Communications) 

Konsep Komunikasi Pemasaran Terpadu ”Itegrated Marketing Communications” mulai 

diperkenalkan secara luas pada akhir tahun 1980-an dan mulai dipraktekkan di banyak 

perusahaan pada awal dekade 1990-an (Estaswara, 2008;17). Perusahaan melihat bahwa 

pentingnya koordinasi dan integrasi dari berbagai elemen promosi dan aktivitas 

marketing lainnya untuk berkomunikasi dengan para pelanggannya.  

Untuk mendapatkan efek yang besar maka perusahaan mengembangkan total 

marketing communication strategy (IMC) dengan menerapkan semua aktivitas 

marketing, tidak hanya sekedar promosi tetapi juga melakukan komunikasi dengan para 

pelanggannya. Istilah/konsep IMC merupakan pengembangan dari istilah promosi. IMC 

itu sendiri yang diartikan oleh American Association of Advertising Aggencies (Kotler 

& Keller : 2007;232) sebagai :“integrated marketing communications is a concept of 

marketing communications planning that recognizes the added value of a 
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comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communications 

disciplines—for example, general advertising, direct response, sales promotion and 

public relations—and combines these disciplines to provide clarity, consistency, and 

maximum communications’ impact through the seamless integration of discrete 

messages” 

Komunikasi pemasaran terpadu adalah suatu konsep dari perencanaan komunikasi 

pemasaran yang menghargai nilai tambah dari suatu rencana komprehensif yang 

mengevaluasi peran strategis berbagai macam bentuk komunikasi – sebagai contoh, 

periklanan umum, tanggapan langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat – 

serta mengkombinasikanberbagai macam bentuk komunikasi tersebut untuk 

memberikan kejelasan, konsistensi dan pengaruh komunikasi yang maksimum melalui 

integrasi menyeluruh atas pesan-pesan yang berlainan. 

Bauran Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Komunikasi Pemasaran Terpadu (KPT) merupakan salah satu variabel yang dipakai 

untuk mempengaruhi pasar bagi suatu produk maupun jasa dari suatu perusahaan. 

Menurut Kasmir (Kasmir; 2004, 176)  salah satu tujuan promosi bank adalah 

menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon 

nasabah yang baru. Selanjutnya dikatakan KPT juga berfungsi mengingatkan nasabah 

akan produk, KPT juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya KPT 

juga akan meningkatkan citra bank dimata para nasabahnya 

Untuk melaksanakan KPT biasanya dapat dilakukan melalui 

kegiatan/komponen/elemen KPT yang biasa dikenal dengan istilah  marketing 

communications mix atau biasa disebut juga dengan promotions mix dan diartikan 

sebagai bauran promosi. Menurut Kotler (2007) bauran promosi terdiri dari lima 

komponen yaitu: periklanan (advertising), Promosi penjualan (Sales Promotion), 

Publisitas/Humas (Publicity), penjualan pribadi (Personal Selling), dan pemasaran 

langsung (Direct Marketing). 

Periklanan dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang bagi suatu 

produk dan disisi lain dapat mempercepat penjualan. Pada umumnya dapat dikatakan 

bahwa peranan yang paling baik dijalankan oleh periklanan adalah memperkenalkan 

produk yang bersangkutan kepada calon nasabah sehingga mereka lebih cenderung 

mempertimbangkan pembelian mereka. Tujuan periklanan harus berdasarkan pada 
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keputusan sebelumnya mengenai pasar sasaran, penentuan posisi pasar dan bauran 

pemasaran. Tujuan pemasaran dapat digolongkan berdasarkan sasarannya yaitu apakah 

untuk menginformasikan, membujuk atau mengingatkan. Penetapan tujuan periklanan 

berguna untuk memberikan pedoman bagi penyusunan keputusan pesan dan media. 

Program periklanan dirancang untuk mengubah konsumen dari tidak tahu tentang suatu 

merek/produk menjadi bersedia mencoba, membeli dan selanjutnya membeli ulang.  

Promosi penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk 

yang dipasarkannya sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya 

dan bahkan dengan cara penempatan dan pengaturan tertentu, maka produk tersebut 

akan menarik perhatian konsumen. Sementara menurut Kotler (Kotler & Keller ; 

2007:248) “Sales promotion, a key ingredient in many marketing campaigns, consists 

of a diverse collection of incentive tools, mostly short term, designed to stimulate trial, 

or quicker or greater purchase, of particular products or services by consumers or the 

trade”. 

Di lingkungan perbankan, promosi penjualan dimaksudkan untuk mempengaruhi 

calon nasabah agar tertarik untuk membeli produk atau jasa bank, antara lain dengan 

memberikan hadiah berupa kalender yang dikeluarkan oleh bank, gantungan kunci, alat 

tulis dan lain-lain yang bersimbol logo bank yang bersangkutan dengan harapan 

nasabah atau calon nasabah selalu mengingat akan bank tersebut.  

Publisitas/hubungan masyarakat (humas) melibatkan berbagai program yang 

dirancang untuk mempromosikan dan/atau menjaga citra perusahaan atau tiap 

produknya (Kotler & Keller ; 2007;252). Publisitas/humas  adalah bentuk penyajian dan 

penyebaran ide, barang dan jasa secara non personal yang mana orang atau organisasi 

yang diuntungkan tidak membayar untuk itu. Publisitas merupakan suatu alat promosi 

yang mampu membentuk opini masyarakat secara tepat, sehingga sering disebut sebagai 

usaha untuk "mensosialisasikan" atau "memasyarakatkan ". Menurut Kotler (Kotler & 

Keller : 2007;268) ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam megembangkan 

bauran promosi, yaitu jenis pasar produk, apakah akan menggunakan strategi dorong 

atau tarik, tingkat kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian, tahap produk dalam 

siklus hidup produk dan peringkat pangsa pasar perusahaan.  

Kualitas Pelayanan (Service Quality) 
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Menurut Kotler seperti yang dikutip Tjiptono (2007; 11) jasa (service) adalah :“A 

service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially 

intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may 

not be tied to a physical product”. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan dengan suatu produk fisik. Bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang 

berdasarkan pada azas kepercayaan sehingga masalah kualitas layanan menjadi faktor 

yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Kualitas layanan merupakan suatu 

bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima (perceived service) 

dengan tingkat layanan yang diharapkan (expected service). 

Sedangkan Kualitas Pelayanan (service quality) adalah keseluruhan fitur atau sifat 

produk atau layanan yang berpengaruh terhadap kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat. Kualitas Jasa mempunyai beberapa 

elemen, menurut Parasuraman, Zeithamel dan Berry  (2001), elemen tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 1) Reliability; Kehandalan; yaitu kemampuan 

menyajikan kinerja layanan seperti yang dijanjikan dengan handal dan akurat. 2) 

Responsiveness; Daya tanggap; kesediaan untuk membantu para pelanggan dan 

menyediakan layanan dengan cepat. 3) Assurance; Jaminan; mencakup pengetahuan, 

kesopanan, dan kemampuan para staff untuk membangun kepercayaan pelanggan. 4) 

Empathy; Empati; merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pribadi kepada 

konsumen. 5) Tangibles; Bukti fisik; meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, tampilan 

fisik pegawai, serta sarana komunikasi). 

Citra  

Brand Image/Citra Merek  

Citra adalah salah satu aset terpenting dari perusahaan atau organisasi. Citra yang yang 

baik merupakan perangkat yang kuat bukan hanya untuk menarik konsumen untuk 

memilih produk atau jasa perusahaan, melainkan juga dapat memperbaiki sikap dan 

kepuasan konsumen terhadap perusahaan (Nguyen, Nha and Guston Leblanc, dalam 

Surachman : 2008;275). Citra yang baik dapat mendukung aktivitas dari suatu 

organisasi.  
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Dowling (dalam Surachman ,2008;275) mendefinisikan image sebagai “the total 

impression an entity makes on the mind of people”. Ketika hal tersebut 

diimplementasikan maka terdapat jenis image yang dapat diidentifikasi, yaitu; 1) 

Corporate image, yaitu suatu pandangan masyarakat terhadap keseluruhan perusahaan; 

2) Product image, yaitu suatu pandangan masyarakat terhadap suatu produk atau 

kategori suatu produk; 3) Brand Image, yaitu suatu pandangan masyarakat terhadap 

merek suatu produk 

Pengendali citra perusahaan terdiri atas etika dan budaya perusahaan, etika 

pegawainya, etika bisnis, etika produk tang dihasilkan, komunikasi, tenaga penjual, 

harga pemasok, pelayanan dan saluran distribusinya. (Surachman, : 2008;276). 

Selanjutnya Le Blanc & Nguyen (dalam Surachman, 2008; 277) mengatakan 

bahwa di dalam bisnis jasa seperti perbankan terdapat lima hal potensial yang dapat 

mempengaruhi persepsi pelanggan tentang citra perusahaan jasa, yaitu : 1) Corporate 

Identity, identitas perusahaan, meliputi nama perusahaan, logo, harga, promosi dan 

lainnya yang mudah dimengerti oleh nasabah. 2) Reputation, Reputasi, adalah 

kekonsistenan perusahaan terhadap perilaku organisasi, seperti jaminan dan keandalan 

jasa yang disampaikan. 3) Level of Service, dimana proses jasa yang dilakukan oleh 

manajemen sangat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap citra perusahaan. 4) 

Tangible Cues, sarana fisik, yang digunakan dalam rangka membantu proses operasi 

dan penyampaian jasa juga sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan karena hal ini 

akan mendorong para pegawai untuk meningkatkan kualitas jasa yang disampaikan. 5) 

Contact person, kinerja kontak person sangat mempengaruhi pelanggan dalam menilai 

citra perusahaan karena interaksinya dengan para pelanggan dapat langsung dinilai oleh 

para pelanggan. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Mars Indonesia, kelompok peneliti yang terdiri dari Tri 

Wijayanti, Bambang Agus Pramuka dan Dwiwiyati Astogini dalam penelitiannya di 

Purwekerto juga memperlihatkan hasil yang kurang lebih sama dengan data yang tersaji 

dalam tabel di atas (Faktor-faktor Motivasi yang dipertimbangkan Masyarakat Terhadap 

Pemilihan Sistem Perbankan Syariah : Buletin SMART, Vol. 1 No. 1, Januari 2004). 

Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap perbankan syariah masih 

sangat terbatas pada factor-faktor yang bersifat emosional keagamaan, sementara faktor-
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faktor yang berkaitan dengan akses dan mutu pelayanan belum menjadi perhatian 

utama. 

Kerangka Pemikiran 

John F. Martila dalam Kotler  (2000;215) mengemukakan mengenai suatu evaluasi bagi 

kualitas pelayanan melalui matriks kepentingan dan kinerja (importance and 

performance matrix), di mana pada matriks tersebut dapat diketahui unsur-unsur dari 

kualitas pelayanan yang harus diperbaiki (concentrate here),  harus dipertahankan (keep 

up good work), terlalu berlebihan (possible overkill), dan prioritas rendah (low priority). 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan Bank Syariah Mandiri akan 

menggunakan analisis kepentingan dan kinerja (importance and performance analisys).  

Demikian juga dengan konsep bauran komunikasi/promosi pemasaran adalah 

metode untuk memelihara dan membangun positioning dalam benak nasabah dan juga 

citra perusahaan. Kotler mengungkapkan ada lima elemen dari bauran 

komunikasi/promosi, yaitu periklanan (advertising), Promosi penjualan (Sales 

Promotion), Publisitas/Humas (Publicity), penjualan pribadi (Personal Selling), dan 

pemasaran kangsung (Direct Marketing). 

Citra adalah seperangkat keyakinan, ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu objek. Sikap dan tindakan orang terhadap suatu objek sangat ditentukan 

oleh citra objek tersebut. Menurut Kotler (2000, 629) untuk mengetahui citra langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah mengukur pengetahuan audiens sasaran tentang 

objek dengan menggunakan skala pengenalan secara berurutan mulai dari tidak pernah 

mendengar, hanya mendengar, sedikit mengetahui, cukup mengetahui, dan sangat 

mengetahui. Jika sebagian besar responden memilih dua kategori pertama maka 

perusahaan harus membangun kesadaran yang lebih besar. Langkah selanjutnya dapat 

menanyakan tentang perasaan mereka terhadap produk tersebut tentunya setelah mereka 

mengenal dan menggunakan produk yang bersangkutan, dengan menggunakan skala 

pengenalan mulai dari Sangat tidak suka, agak tidak suka, biasa saja, cukup suka, 

sangat suka. Jika sebagian besar responden memilih dua kategori pertama maka 

perusahaan harus mengatasi masalah citra negatif yang dimilikinya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka paradigma penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut. : 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran  

 

Dari kerangka pemikiran di atas dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

1. H1:  Komunikasi Pemasaran Terpadu berpengaruh terhadap Citra Bank Syariah 

Mandiri Jakarta. 

2. H2:  Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Citra Bank Syariah Mandiri Jakarta. 

3. H3:  Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap 

Citra Bank Syariah Mandiri Jakarta.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif survey dan 

metode eksplanatori survey. Dilihat dari jangka waktu pengumpulan data penelitian ini 

bersifat cross sectional atau pengambilan data secara langsung, artinya informasi dari 

sebagian populasi yang menjadi sampel dari penelitian ini diambil secara langsung pada 

satu waktu. 

Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Jakarta pada nasabah-

nasabah yang berkunjung di bank tersebut.   

KOMUNIKASI PEMASARAN 

TERPADU 

 Advertising 

 Sales Promotion 

 Publicity/Public Relation 

 Personal Selling 

 Dirrect Marketing 

 

 

KUALITAS PELAYANAN  

 Tangible 

 Emphaty 

 Reliability 

 Responsiveness 

 Assurrance 

CITRA BANK 

SYARIAH MANDIRI  
 Corporate Identity 

 Reputation 

 Level of Sercice 

 Tangible Cues 

 Contact Person 

1 

2 

3 
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Populasi dan Sampel  

Dalam penelitian ini populasinya adalah nasabah tabungan dan pembiayaan perorangan 

yang telah menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri Jakarta. Sampel diambil secara 

random sampling dari nasabah Bank Syariah Mandiri Jakarta. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 141 responden dari populasi yang ada di Bank Syariah Mandiri 

Jakarta. 

Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan kuesioner dan 

observasi. Oleh karena itu tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner dan observasi. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Untuk menghindari luasnya tinjauan atas variabel-variabel maka diberikan definisi 

operasional yang akan digunakan. Skala penelitian yang digunakan dengan 

menggunakan skala Likert (1-5).  

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Variabel 
Konsep 

Variabel 
Dimensi Indikator 

Komunika

si 

Pemasara

n Terpadu   

(X1) 

Adalah suatu 

konsep dari 

perencanaan 

komunikasi 

pemasaran yang 

menghargai nilai 

tambah dari 

suatu rencana 

komprehensif 

yang 

mengevaluasi 

peran strategis 

berbagai macam 

bentuk 

komunikasi  

A d v e r t i s i n g 

 

Radio 

Surat Kabar / Majalah 

Televisi 

Papan Reklame, Spanduk 

Brosur /leafleat/ Poster  

Sales Promotion  

 

Cendera mata 

Hadiah 

Special Rate 

Insentif 

Publisitas/humas  
. 

liputan, berita di media masa 

mensponsori suatu kegiatan  

Terlibat kegiatan amal/social 

Peserta pameran 

Personal Selling   Dihubungi tenaga penjual 

Dirrect 

Marketing  

dihubungi melalui fax, Surat, 

email  

Persepsi 

Kualitas 

Pelayana

n (X2) 

P e r s e p s i 
K u a l i t a s 

P e l a y a n a n 

(service quality) 

a d a l a h 

Tangible (Nyata) 

 

Kenyamanan, ketersediaan  
fasilitas dan parkiran luas 

E m p a t h y 

( E m p a t i ) 

Penuh perhatian dan 

kehangatan 

Responsiveness Ketanggapan menangani 

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 
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k e s e l u r u h a n 

fitur atau sifat 

p r o d u k  a t a u 

l a yanan  yan g 

b e r p e n g a r u h 

t e r h a d a p 

kemampuannya 

u n t u k 

m e m u a s k a n 

k e b u t u h a n  

(Cepat Tanggap) 

. 

 

masalah 

Kesigapan menjawab 

pertanyaan  

Kesigapan membantu   

Kecepatan memberikan 

pelayanan 

A s s u r a n c e 

( J a m i n a n ) 

 

Pengetahuan mengenai 

produk  

Ketrampilan melayani  

Keramahan  

Kesopanan pegawai 

Keamanan dari gangguan 

kejahatan 

Citra 

Perusaha

an (Y) 

Citra perusahaan 

a d a l a h  s u a t u 

p a n d a n g a n 

m a s y a r a k a t 

t e r h a d a p 

k e s e l u r u h a n 

p e r u s a h a a n .  

Corporate 

Identity 

Memiliki identitas nama, 

logo 

Reputation Kredibilitas yang baik   

Level of Service Sarana fisik yang nyaman 

Tangible Cues produk unggul dan menarik 

Contact person ramah dan mudah di hubungi 

     Sumber : Kotler, et.all(2007), diolah penulis 

Metode Analisis Data 

Uji Validitas 

Dalam penelitian ini uji validitas kuesioner dilakukan dengan menghitung korelasi 

antara masing-masing pertanyaan dengan skor total masing-masing variabel dengan 

menggunakan rumus “Pearson Product Moment” : 

2222 )(.)(

).(

YYnXXn

YXXYn
r






 

Di mana : 

r  = korelasi product moment pearson 

X  = skor butir jawaban setiap responden 

Y  = Total skor butir jawaban setiap responden 

n  = jumlah responden 

Kriteria uji: Jika r > r-tabel maka butir valid dan dapat digunakan   

Uji Reliabilitas 

Menurut Agus Djoko Santosa (2008;5) uji reliabilitas bisa dilakukan dengan 

menggunakan teknik Alpha-Cronbach. Kriteria uji reliabilitas instrumen menggunakan 
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batas 0,6, jika Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 maka pertanyaan dinyatakan 

reliabel. 

Uji Normalitas Data 

Pengujian Normalitas Data dilakukan dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Kriteria pengujian pada taraf nyata 0.05 adalah:  Jika probabilitas signifikansi data > 

0.05, maka data berdistribusi normal. 

Statistik Deskriptif  

Menyajikan ringkasan hasil analisis statistik deskriptif atas variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi, mean, range, mean  dan standard deviasi. 

Uji Asumsi Klasik  

Model regresi linier secara klasik dapat digunakan untuk membuat estimasi atau 

perkiraan, pengujian hipotesa dan ramalan internal nilai variabel tak bebas (dependen) 

dalam regresi berdasarkan asumsi-asumsi sederhana yang sering disebut asumsi klasik 

dalam OLS = Ordinary Least Square Estimator  

Statistik Induktif 

Langkah untuk melakukan pengujian hipotesis adalah setelah dilakukan analisis korelasi 

dan analisis regresi, dilanjutkan dengan menguji signifikansi koefisien korelasi antara 

variabel dependen dan independen kemudian dilanjutkan dengan menguji signifikansi 

parameter regresi yaitu ketepatan (goodness of fit ) dari persamaan matematis regresi.  

Analisis Korelasi  

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur arah dan kekuatan asosiasi (hubungan) 

linier antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional dengan 

kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel independen dan variabel 

dependen, yaitu untuk melihat kuat atau lemahnya hubungan antara variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian. 

Besarnya nilai kekuatan hubungan (korelasi) berkisar antara 0 dan 1, tanda -  

menggambarkan hubungan yang berlawanan arah dan + menggambarkan hubungan 

searah.  

Analisis Regresi 

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, di 

mana dalam hal ini digunakan dua model regresi yaitu : 

1. Regresi linear sederhana. 
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Untuk melihat besarnya pengaruh suatu variable dependen y berdasarkan nilai 

independen x. (Uyanto : 2009;233) Model regresi sederhana dapat dinyatakan 

dengan rumus sebagai berikut:  

 bXaŶ       

Di mana  : 

Y  = Variabel Dependen 

X  = Variabel Independen 

a = konstanta (intercept) 

b = koefisien regresi (slope) 

 = error term 

Sedangkan nilai a dan b dapat dicari dengan Rumus sebagai berikut: 

     
n

X
b

n

Y
a





    dan   

22 )(

))((

XXn

YXXYn
b




  

2. Regresi Linear Berganda. 

Yaitu untuk melihat besarnya pengaruh variable independent (X1) dan variable 

independent (X2)  secara  bersama terhadap variable dependen (Y) dengan rumus 

sebagai berikut : 

.ˆ
2211  XbXbaY    

Di mana:  Y = variable dependen 

  X = variable independent 

  a = konstanta (intercept) 

  b1, b2 = koefisien regresi (slope) 

   = error term 

Uji Signifikansi Statistik 

Uji Parsial 

Digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variable dependen (Komunikasi 

Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan) secara individu/terpisah dengan Citra Bank 

Syariah sebagai variable dependen. Menurut Djarwanto dan Pangestu S. (1993:191) 

langkah-langkah untuk uji parsial adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesa nihil dan hipotesa alternative 
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H1  : β = 0 : Secara signifikan dimensi Komunikasi Pemasaran Terpadu tidak 

berpengaruh terhadap Citra Bank Syariah 

H1a : β ≠ 0 : Secara signifikan dimensi Komunikasi Pemasaran Terpadu 

berpengaruh terhadap Citra Bank Syariah 

H2 : β= 0 :  Secara signifikan dimensi Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh 

terhadap Citra Bank Syariah 

H2a : β ≠ 0 : Secara signifikan dimensi Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap 

Citra Bank Syariah 

2. Level of signifikan α = 5%  

Uji F 

Untuk mengetahui adanya pengaruh dimensi Komunikasi Pemasaran Terpadu dan 

Kualitas Pelayanan dengan Citra Bank Syariah secara bersamaan. Menurut Djarwanto 

dan Pangestu S. (1993:268) langkah-langkah untuk uji F adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis nihil dan hipotesis alternative 

H3  : β = 0 : Secara signifikan dimensi Komunikasi Pemasaran Terpadu dan 

dimensi Kualitas Pelayanan secara bersamaan tidak berpengaruh 

terhadap Citra Bank Syariah 

H3a : β ≠ 0 : Secara signifikan dimensi Komunikasi Pemasaran Terpadu dan 

dimensi Kualitas Pelayanan secara bersamaan berpengaruh terhadap 

Citra Bank Syariah 

2. Level of signifikan α = 5%  

3. Perhitungan Nilai F 

 

Di mana : 

F Hitung  = Nilai F hitung 

n    = banyaknya kasus 

k    = jumlah prediktor 

JK (Regresi)  = jumlah kuadrat regresi 

JK (Residu)  = jumlah kuadrat residu 

Dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dapat diketahui hubungan 

dimensi dari variable dependen dengan variavel independen. 
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Analisis Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi adalah angka yang menunjukkan besarnya kontribusi variable x 

terhadap variable Y. Dan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

R
2
 x 100 % 

 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS  

Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum karakteristik dari responden dirangkum dalam Tabel 2. sebagai 

berikut: 

                           Tabel  2. Deskripsi Demografi Responden 

KETERANGAN Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin  Pria 77 54,61% 

  Wanita 64 45,39% 

  Jumlah 141 100,00% 

Umur  < 20 tahun 3 2,13% 

  21 - 30 tahun 72 51,06% 

  31 - 50 tahun 58 41,13% 

  51 - 60 tahun 8 5,67% 

  >60 tahun  0,00% 

  Jumlah 141 100,00% 

Tendidikan 

Terakhir  SD/SLTP 6 4,26% 

  SLTA 27 19,15% 

  Diploma 16 11,35% 

  Sarjana 84 59,57% 

  Master/Doktoral 8 5,67% 

  Jumlah 141 100,00% 

Pekerjaan  PNS 28 19,86% 

  Swasta 52 36,88% 

  Wiraswasta 34 24,11% 

  Pensiun 3 2,13% 

  BUMN 7 4,96% 

  TNI/Polri 3 2,13% 

  Ibu RT 14 9,93% 

  Jumlah 141 100,00% 

 

 

Sumber : Data kuisioner, diolah 
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Analisis Deskripsi  

Deskripsi data yang disajikan adalah deskripsi data variabel bebas (independen) yang 

terdiri dari variabel Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan serta 

variable terikat (dependent) yaitu Citra Bank Syariah. Total skor jawaban responden 

semua variabel mempunyai rata-rata terletak disekitar mediannya, Variabel Citra 

mempunyai rata-rata terendah sebesar 17,57 sedangkan Kualitas Pelayanan mempunyai 

rata-rata tertinggi sebesar 171,96 kemudian variabel Kualitas Pelayanan mempunyai 

variansi tertinggi sebesar 187,234 dan standard deviasi 13,683 dibandingkan dengan 

variabel yang lain sedangkan variabel Citra mempunyai variansi terendah sebesar 6,861 

dan standard deviasi 2,619 menunjukkan besarnya penyimpangan nilai data di sekitar 

rata-ratanya.  

Rangkuman statistik deskriptif dari total skor variabel yang diuji dalam penelitian 

ini berupa total skor dari jawaban responden menjadi dasar atau bahan untuk dianalisis 

lebih lanjut pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 3. berikut ini 

Tabel 3. Statistik Deskriptif  Total Skor Variabel Penelitian 

 N Range Min 
Ma

x 
Mean 

Std. 

Deviati

on 

Varianc

e 

Komunikasi 

Pemasaran Terpadu 
141 26 24 50 32,38 7,443 55,393 

Kualitas Pelayanan 141 56 152 208 171,96 13,683 187,234 

Citra 141 11 14 25 17,57 2,619 6,861 

Valid N (listwise) 141       

 

Komunikasi Pemasaran Terpadu 

Dalam rangka lebih mendekatkan diri dengan para nasabah dan calon nasabahnya, BSM 

berupaya memberikan dan memperoleh informasi dengan calon nasabah dan 

nasabahnya melalui apa yang dinamakan Komunikasi Pemasaran Terpadu yaitu dengan 

cara Advertising, Sales Promotions, Publicity/Public Relation, Personal Seling dan 

Direct Marketing. Ketika para nasabah BSM dimintai pendapat mengenai tingkat 

frekwensi BSM melakukan komunikasi dengan para nasabah diperoleh jawaban seperti 

pada tabel 4.  

Dari  tabel 4. di bawah jelas terlihat bahwa mayoritas responden jarang dan tidak 

pernah merasakan/melihat/mendengar advertising yang dilakukan oleh BSM, hanya 

Sumber : Hasil Output SPSS 
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5,67% dan 0,85% saja responden yang sering melihat dan mendengar advertising yang 

dilakukan oleh BSM. 

Tabel 4. Tingkat Frekuensi BSM melakukan Advertising 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. %

Tidak Pernah 106 75,18% 6 4,26% 64 45,39% 35,2 24,96%

Jarang 35 24,82% 89 63,12% 77 54,61% 42 29,79% 83 58,87% 65,2 46,24%

Kadang-Kadang 23 16,31% 41 29,08% 35 24,82% 58 41,13% 31,4 22,27%

Sering 23 16,31% 17 12,06% 8 5,67%

Selalu 6 4,26% 1,2 0,85%

141 100,00% 141 100,00% 141 100,00% 141 100,00% 141 100,00% 141 100,00%

ADVERTISING

KPT1 Radio KPT2 Media Cetak KPT3 Televisi KPT4 Outdoor KPT5 Brosur RATA-RATA

 

 

Tabel 5. Tingkat Frekuensi BSM melakukan Sales Promotions 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. %

Tidak Pernah 64 45,39% 6 4,26% 17 12,06% 21,75 15,43%

Jarang 42 29,79% 112 79,43% 89 63,12% 106 75,18% 87,25 61,88%

Kadang-Kadang 35 24,82% 23 16,31% 24 17,02% 24 17,02% 26,5 18,79%

Sering 11 7,80% 11 7,80% 5,5 3,90%

Selalu

141 100% 141 100% 141 100% 141 100% 141 100%

SALES PROMOTIONS

KPT6 Cendera Mata KPT7 Hadiah KPT8 Special Rate KPT9 Insentif RATA-RATA

 

 

Sedangkan dari tabel 5. di atas jelas terlihat bahwa mayoritas responden jarang dan 

tidak pernah memperoleh dan mendapatkan sales promotions yang dilakukan oleh 

BSM, hanya 3,90% saja responden yang sering memperoleh/mendapatkan sales 

promotions yang dilakukan oleh BSM. 

Dari tabel 6   di dibawah ini, jelas terlihat bahwa mayoritas responden kadang-

kadang melihat/mendengar/membaca publicity yang dilakukan oleh BSM, jarang 

sebesar 39,36% dan hanya 15,07% saja responden yang sering melihat, mendengar dan 

membaca publicity yang dilakukan oleh BSM. 

Tabel 6. Tingkat Frekuensi BSM melakukan Publicity 

Frek. % Frek. % Frek. % Frek. % Frek. %

Tidak Pernah

Jarang 73 51,77% 65 46,10% 42 29,79% 42 29,79% 55,5 39,36%

Kadang-Kadang 45 31,91% 59 41,84% 71 50,35% 82 58,16% 64,25 45,57%

Sering 23 16,31% 17 12,06% 28 19,86% 17 12,06% 21,25 15,07%

Selalu

141 100% 141 100% 141 100% 141 100% 141 100%

PUBLICITY

KPT10 Berita KPT11 Sponsorship KPT12 Amal SosialKPT13 PameranRATA-RATA

 

Sumber : Hasil kuesioner, diolah 

Sumber : Hasil kuesioner, diolah 

Sumber : Hasil kuesioner, diolah 
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Dari tabel 7. tersebut di bawah ini, jelas terlihat bahwa mayoritas responden (45,39%) 

tidak pernah mengalami/mendengar/membaca personal selling yang dilakukan oleh 

BSM. 

Tabel 7. Tingkat Frekuensi BSM melakukan Personal Selling 

Frek. %

Tidak Pernah 64 45,39%

Jarang 42 29,79%

Kadang-Kadang 35 24,82%

Sering

Selalu

141 100%

KPT14 PS

PERSONAL SELLING

 

Dari tabel 8. di bawah ini jelas terlihat bahwa mayoritas responden (45,39%) tidak 

pernah  mengalami/mendengar direct marketing yang dilakukan oleh BSM. Apabila 

dirata-ratakan seluruh dimensi Komunikasi Pemasaran terpadu responden berpendapat 

tingkat frekuensi BSM melakukan Komunikasi Pemasaran Terpadu kepada calon 

nasabah dan nasabahnya mayoritas responden menjawab jarang, yaitu sebesar 41,41%, 

bahkan yang mengaku tidak pernah sebesar 26,23% selanjutnya yang kadang-kadang 

sebesar 27,90%; sering sebesar 4,93% dan selalu hanya sebesar 0,17% dan itupun hanya 

diperoleh dari Advertising melalui media cetak seperti surat kabar, majalah dll. 

Tabel 8. Tingkat Frekuensi BSM melakukan Direct Marketing  

Frek. %

Tidak Pernah 64 45,39%

Jarang 42 29,79%

Kadang-Kadang 35 24,82%

Sering

Selalu

141 100%

KPT15 DM

DIRECT MARKETING

 

 

Tabel 9. Tingkat Rata-rata Frekuensi KPT BSM 

Sumber : Hasil kuesioner, diolah 

     Sumber : Hasil kuesioner, diolah 
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Frekuensi Prosentase

Tidak Pernah 36,99 26,23%

Jarang 58,39 41,41%

Kadang-Kadang 38,43 27,26%

Sering 6,95 4,93%

Selalu 0,24 0,17%

141 100%

RATA-RATA SKOR KOMUNIKASI 

PEMASARAN TERPADU

 

  

Rendahnya/jarangnya BSM melakukan Komunikasi Pemasaran Terpadu sejalan dengan 

pertanyaan yang diajukan mengenai sumber informasi pada saat pertama kali 

memutuskan responden menjadi nasabah BSM, jawaban responden tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 10. Sumber Informasi Pengambilan Keputusan 

Frekuensi Prosentase

Pegawai BSM 3 2,13%

Teman/Rekan Kerja 75 53,19%

Anggota Keluarga 39 27,66%

Media Luar Ruang (spanduk, brosur dll) 15 10,64%

Media Cetak Berjadwal (Koran, majalah) 0 0,00%

Media Elektronik (TV/Radio/Internet) 9 6,38%

Pemberitaan (Koran, TV, Majalah, Radio) 0 0,00%

Lainnya, 0 0,00%

Jumlah 141 100,00%

Sumber Informasi pada saat pertama kali memutuskan menjadi 

nasabah BSM

 

 

Dari tabel 10 di atas jelas terlihat bahwa mayoritas sumber informasi yang diperoleh 

responden untuk memutuskan menjadi nasabah BSM 53,19% berasal dari teman/rekan 

kerja; 27,66% berasal dari anggota keluarga; dari Media luar Ruang sebesar 10,64%; 

dari Media Elektronik sebesar 6,38% dan dari pegawai BSM sebesar 2,13%. 

Kualitas Pelayanan 

Tabel 11. Rata-rata Skor Kualitas Pelayanan 

 No. Dimensi 
Kinerja (P) Kepentingan (I) 

Rata-rata Rata-rata 

1. Tangibles 3,2199 4,6933 

2. Empaty 3,3239 4,7057 

3. Reliability 3,5650 4,8889 

    Sumber : Hasil kuesioner, diolah 

Sumber : Hasil kuesioner, diolah 
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4. Responsiveness 3,4716 4,6578 

5. Assurance 3,5348 4,8738 

Rata-rata Total 3.4230 4.7639 

 

Kualitas pelayanan berkaitan erat dengan citra. Kualitas memberikan dorongan khusus 

bagi para nasabah untuk menjalin ikatan yang saling menguntungkan dalam jangka 

panjang dengan BSM. Ikatan emosional semacam ini memungkinkan BSM untuk 

memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan spesifik nasabah. Pada gilirannya 

BSM dapat meningkatkan kepuasan nasabah, dimana BSM harus memaksimumkan 

pengalaman nasabah yang kurang menyenangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Matriks Kepentingan dan Kinerja untuk Kualitas Pelayanan 

Citra   

Untuk melihat persepsi rata rata responden/nasabah terhadap citra BSM dapat dilihat 

pada table berikut ini : 

Tabel 12. Rata-rata Persepsi terhadap Citra BSM 

Sumber : Hasil kuesioner, diolah 

Possible 
Overkill 
(kuadran 3) 

Low Priority 
(kuadran 4) 

Keep Up 
Good Work 
(kuadran 1) 

Concentrate Here 
(kuadran 2) 

Kinerja BSM (P) 

K
e
p
e
n
t
i
n
g
a
n
  

  Sumber : Hasil kuesioner, diolah 

5 2 4 4230,3x  3 

5 

4 

y =4,7639 

Tangibles 

(3,2199;4,6933) 

Emphaty 

(3,3239;4,7057) 

Reliability 

(3,5650;4,8889) 

Assurance 
(3,5348;4,8738) 

Responsivenes
s (3,4716;4,6578) 
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Frekuensi Prosentase

Sangat Tidak Setuju (Sangat Tidak Baik) 0,00 0,00%

Tidak Setuju (Tidak Baik) 1,20 0,85%

Cukup Setuju (Cukup Baik) 78,20 55,46%

Setuju (Baik) 49,60 35,18%

Sangat Setuju (Sangat Baik) 12,00 8,51%

141,00 100,00%  

   

Dari tabel 12. tersebut di atas terlihat jelas bahwa rata-rata responden 55,46% 

berpendapat bahwa BSM memiliki Citra yang cukup baik; 0,85% berpendapat Tidak 

Baik; 35,18% berpendapat Baik terhadap Citra BSM dan 8,51% berpendapat bahwa 

Citra BSM itu sangat baik.  

Analisis  Statistik 

Reliabilitas & Validitas Variabel Komukasi Pemasaran Terpadu (X1) 

Hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa dari semula 15 item pertanyaan yang 

diajukan kepada responden untuk menguji 21variable Komunikasi Pemasaran Terpadu 

penghitungan koefisien Alpha-Cronbach selengkapnya disajikan sebagai berikut : 

Tabel 13. Reliability Statistics KPT 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,922 ,919 15 

 

Output SPSS memberikan nilai alpha Cronbach untuk keseluruhan skala pengukuran 

sebesar 0,922. Nilai alpha Cronbach ini masih berada di atas batas minimal 0.70 

sehingga dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran Komunikasi Pemasaran Terpadu 

(X1) mempunyai reliabilitas yang baik.  

Reliabilitas & Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

Hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa dari semula 22 item pertanyaan harapan 

responden dan 22 item pertanyaan kenyataan yang diajukan kepada responden untuk 

menguji variable Kualitas Pelayanan penghitungan koefisien Alpha-Cronbach 

selengkapnya disajikan sebagai berikut : 

Tabel 14. Reliability Statistics PKP 

Sumber : Hasil Output SPSS 

     Sumber : Hasil kuesioner, diolah 
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Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,962 ,955 44 

 

Output SPSS memberikan nilai alpha Cronbach untuk keseluruhan skala pengukuran 

sebesar 0,962. Nilai alpha Cronbach ini masih berada di atas batas minimal 0.70 

sehingga dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran Kualitas Pelayanan (X2) 

mempunyai reliabilitas yang baik.  

Reliabilitas & Validitas Variabel Citra (Y) 

Hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa dari semula 5 item pertanyaan harapan 

responden dan 5 item pertanyaan kenyataan yang diajukan kepada responden untuk 

menguji variable Citra penghitungan koefisien Alpha-Cronbach selengkapnya disajikan 

sebagai berikut : 

Tabel 15. Reliability Statistics Citra 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of 

Items 

,878 ,881 5 

 

 

Output SPSS memberikan nilai alpha Cronbach untuk keseluruhan skala pengukuran 

sebesar 0,878. Nilai alpha Cronbach ini masih berada di atas batas minimal 0.70 

sehingga dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran Citra  (Y) mempunyai reliabilitas 

yang baik.  

Uji Asumsi Klasik Regresi  

Model regresi linier berdasarkan asumsi-asumsi sederhana yang sering disebut asumsi 

klasik Ordinary Least Square Estimator (OLS). Dengan asumsi tersebut maka penduga 

koefisien regresi yang diperoleh dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least 

Square Estimators) merupakan penduga linier terbaik tak bias (BLUE = Best Linier 

Unbiassed Estimator), dan dengan asumsi kenormalan, penduga tersebut berdistribusi 

normal yang dinyatakan sebagai berikut : 

Zero Expected Values untuk Residuals 

     Sumber : Hasil Output SPSS 
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Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah residuals mempunyai mean nol (zero 

mean) atau nilai rata-rata kesalahan pengganggu nol, dalam bentuk matematis 

0)|( ii XE  .  

Tabel 16. Residual Statistik Regresi X1 terhadap Y 

Residuals Statistics(a) 

  

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value 16,07 20,71 17,57 1,328 141 

Residual -4,214 7,321 ,000 2,258 141 

Std. Predicted 

Value 
-1,125 2,368 ,000 1,000 141 

Std. Residual -1,860 3,231 ,000 ,996 141 

         a  Dependent Variable: CITRA 

 

Tabel 17. Residual Statistik Regresi X2 terhadap Y 

Residuals Statistics(a) 

  

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value 14,77 22,62 17,57 1,917 141 

Residual -2,617 3,090 ,000 1,785 141 

Std. Predicted 

Value 
-1,459 2,634 ,000 1,000 141 

Std. Residual -1,461 1,725 ,000 ,996 141 

      a  Dependent Variable: CITRA 

 

Dari ketiga tabel tersebut di bawah ini yang merupakan hasil penghitungan dari SPSS 

19.0, dapat dilihat bahwa ketiga residualnya mempunyai mean nol yang artinya adalah 

kesalahan pengganggu adalah nol. 

Tabel 18. Residual Statistik Regresi X1 dan X2 terhadap Y 

Residuals Statistics(a) 

 

  

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value 14,87 22,82 17,57 2,023 141 

Residual -2,818 3,630 ,000 1,664 141 

Std. Predicted 
Value 

-1,334 2,595 ,000 1,000 141 

Std. Residual -1,681 2,166 ,000 ,993 141 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Sumber : Hasil Output SPSS 
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    a  Dependent Variable: CITRA 

 

Linearitas 

Dengan menguji apakah asumsi linieritas telah dipenuhi, hal ini dilakukan dengan cara 

membuat plot antara residual yang telah distandarisasi dengan nilai perkiraan variabel 

dependen terstandarisasi; yang diberi nama scatterplots of residuals. Dari scatterplot 

jika terdapat hubungan bahwa kira-kira 95% dari residual terletak antara –2 dan +2, 

berarti asumsi linieritas dipenuhi. 

Uji Normalitas Variabel dan Data 

Dari Normal Probability Plot atau Q-Q Plot untuk keseluruhan Komunikasi Pemasaran 

Terpadu di bawah menunjukkan bahwa titik-titik nilai data terletak kurang lebih dalam 

satu garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan Komunikasi Pemasaran 

Terpadu berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

Demikian juga dengan Detrended Normal Plot  untuk keseluruhan Komunikasi 

Pemasaran Terpadu di atas juga menunjukkan bahwa titik-titik nilai data tidak 

membentuk pola tertentu dan terkumpul disekitar garis mendatar yang melelui titik nol, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Komunikasi Pemasaran Terpadu berasal dari 

polulasi yang terdistribusi normal. 

Dari Normal Probability Plot atau Q-Q Plot untuk keseluruhan Kualitas 

Pelayanan di atas menunjukkan bahwa titik-titik nilai data terletak kurang lebih dalam 

satu garis lurus, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan Kualitas Pelayanan 

berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Demikian juga dengan  Detrended 

Normal Plot  untuk keseluruhan Kualitas Pelayanan di atas juga menunjukkan bahwa 

titik-titik nilai data tidak membentuk pola tertentu dan terkumpul di sekitar garis 

mendatar yang melelui titik nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan 

berasal dari polulasi yang terdistribusi normal. 

Uji Multikolinieritas diketahui dari VIF (Variance Inflation Factor) untuk 

masing-masing prediktor. Persyaratan terbebas dari multikolieritas jika nilai VIF 

predictor tidak melebihi 10.  

Tabel 19. Variables Entered/Removed(b) Regresi 

Model Variables Entered 
Variables 

Removed 
Method 

Sumber : Hasil Output SPSS 
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1 Kualitas Pelayanan, 

Komunikasi Pemasaran 

Terpadu(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: CITRA 

 

Dalam penghitungan Regresi Ganda, dilaksanakan dengan metode enter, di mana 

variabel independent meliputi Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan, 

dibandingkan dengan variabel dependent berupa variabel Citra dari summary maka 

diperoleh Determinan yang akan mempengaruhi hubungan kedua belah pihak. 

Tabel 20. Model Summary(b) Regresi 

Mode

l 
R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,772(a) ,596 ,591 1,676 

a  Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan,  

    Komunikasi Pemasaran Terpadu 

B  Dependent Variable: Citra 

 

Dalam penghitungan Regresi Ganda, dilaksanakan dengan metode enter, di mana 

variabel independent meliputi Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan, 

dibandingkan dengan variabel dependent berupa variabel Citra, nilai R kuadrat 

terjustifikasi sebesar 0,596 yang artinya secara bersama kedua variabel independent 

mempengaruhi variabel dependent, sedangkan sisanya sebesar 0,404 berasal dari faktor 

luar. Atau dengan kata lain menunjukkan bahwa 59,6% dari variance “Citra” dapat 

dijelaskan oleh perubahan dalam variabel Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas 

Pelayanan. 

Dalam regresi linier harus dianggap tidak ada multikolinearitas (kolinieritas 

ganda) di antara variabel bebas, sebab jika ada kolinieritas sempurna maka koefisien 

regresi pada variabel bebas X tak dapat ditentukan dan standard error nya tak 

terhingga. Jika koefisien korelasi di antara variabel independen  kurang dari 0.80 

membuktikan tidak ada multikolinearitas yang ekstrim. Dari korelasi sederhana antar 

variabel penelitian dengan Spearman yang disajikan dalam Tabel 22 terlihat nilai 

koefisien korelasi antar variabel independen sebesar 0.284, dengan demikian asumsi ini 

dipenuhi. Selain itu terlihat juga P-value  = 0,01 yang lebih kecil dari  = 0.05 maka Ho 

Sumber : Hasil Output SPSS 
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: ρ1 = 0 ditolak. Kesimpulannya ada hubungan antara Komunikasi Pemasaran Terpadu 

dan Kualitas Pelayanan dalam hal pembentukan Citra Bank Syariah. 

Tabel 21. Korelasi Sederhana antar Variabel Independen 

Correlations 

 

Komunikasi 

Pemasaran 

Terpadu 

Kualitas 

Pelayanan 

Spearman's 

Rho 

Komunikasi 

Pemasaran 

Terpadu 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,284(**) 

    Sig. (2-Tailed) . ,001 

    N 141 141 

  
Kualitas 

Pelayanan 

Correlation 

Coefficient 
,284(**) 1,000 

    Sig. (2-Tailed) ,001 . 

    N 141 141 

       **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Heteroskedastisitas  

Asumsi ini menyatakan bahwa variansi residual di sekitar garis regresi adalah konstan 

untuk setiap kombinasi dari nilai variabel independennya. Secara matematis 2
 (i) = 2

 

(j) = 
2
 (homoskedastisitas). Jika dalam regresi grafik scatterplots of residuals tidak 

membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit, pola linear 

atau kuadratis), maka dalam regresi asumsi heteroskedastisitas tidak terjadi. (Ghozali, 

2002;69). Dapat dilihat dalam Gambar 8– 9 di atas pada Grafik scatterplot titik-titik 

menyebar tidak membentuk pola tertentu, maka asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas 

dipenuhi. 

Analisis Korelasi  

Penghitungan korelasi Spearman antar variabel selengkapnya disajikan dalam pada 

Tabel 22. dibawah. Interpretasi dari analisis korelasi Spearman adalah sebagai berikut : 

1. Antara Komunikasi Pemasaran Terpadu (X1) dengan Citra (Y) mempunyai 

hubungan  positif yang ditunjukkan oleh nilai r sebesar 0,570 dengan probabilitas 

signifikansi sebesar 0,000. Dari tabel 22. dibawah ini menunjukkan bahwa 

hubungan tersebut positif sedang, searah dan signifikan. Jika nilai X1 naik maka 

nilai Y juga naik. 

Tabel 22. Spearman Correlations Variabel Penelitian 

    Sumber : Hasil Output SPSS 
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Correlations 

 

  

Komunikasi 

Pemasaran 

Terpadu 

 Kualitas 

Pelayanan 
Citra 

Spearman's 

rho 

Komunikasi 

Pemasaran 

Terpadu 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,284(**) ,570(**) 

  
  

Sig. (2-

tailed) 
. ,001 ,000 

   N 141 141 141 

  Kualitas 

Pelayanan 

Correlation 

Coefficient 
,284(**) 1,000 ,666(**) 

  
  

Sig. (2-

tailed) 
,001 . ,000 

    N 141 141 141 

  
Citra 

Correlation 

Coefficient 
,570(**) ,666(**) 1,000 

  
  

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 . 

    N 141 141 141 

                    **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

2. Antara Kualitas Pelayanan (X2) dengan Citra (Y) mempunyai hubungan positif 

yang ditunjukkan oleh nilai r sebesar 0,666 dengan probabilitas signifikansi sebesar 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut positif kuat, searah dan 

signifikan. Jika nilai X2 naik maka nilai Y juga naik. 

Analisis Regresi Linear Parsial dan Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk memperoleh koefisien dari persamaan regresi dapat 

dilihat dalam Tabel 23 dan Tabel 24 di bawah ini. Kuatnya hubungan antara dua 

variabel diukur dengan koefisien korelasi ( r ) dan hasil korelasi sederhana antara dua 

variabel sebagaimana disajikan dalam Tabel 24. menjadi bukti tingkat korelasi antara 

variabel yang bersangkutan. Untuk analisis multiple regresi atau regresi berganda, R 

adalah korelasi antara nilai observasi dan nilai penduga dari dependen variabel. Untuk 

penelitian ini, korelasi antara Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan 

dengan Citra BSM. Dengan menggunakan alat bantu Program  SPSS versi 19.0 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Regresi Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap Citra 

            Tabel 23. Koefisien Regresi Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap Citra 

    Sumber : Hasil Output SPSS 
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Variabel   

Coeffi

cient 
Nilai s.e t-stat 

Signi-

fikansi 

Persamaan  

Y 

Y = β 0 + β 1X1 + e  

Citra 

     

Intercept Konstanta β 0 11,790 0.85
5 

13,79
6 

0,000 

X1 Komunikasi 

Pemasaran Terpadu 

β 1 0,178 0.02

6 

6,936 0.000 

 r = 0,507, r 
2
 = 0,257, Adjusted  r 

2
 = 0,252, n =141, F = 48,103 ; p = 0.000 < 

0.05  

 

 

Tabel 23. menunjukkan nilai konstan (intercept) sebesar 11,790 dan koefisien regresi 

(slope) Komunikasi Pemasaran Terpadu sebesar 0.178, dengan demikian diperoleh 

persamaan matematis regresi linear sederhana untuk menyatakan pengaruh Komunikasi 

Pemasaran Terpadu terhadap Citra : 

  .178,0790,11ˆ
1 iii XY    

Regresi Kualitas Pelayanan terhadap Citra 

Tabel 24. Koefisien Regresi Kualitas Pelayanan terhadap Citra 

  
Variabel   

Coeffi

cient 
Nilai s.e t-stat 

Signi-

fikansi 

Persamaan 

Y  

Y = β 0 + β 1X2 + ε. 

Citra 

     

Intercept Konstanta β 0 -6,528 1,90

9 

-3,420 0,001 

X2 Kualitas Pelayanan β 1 0,140 0,01

1 

12,665 0.000 

 r = 0,732, r 
2
 = 0,536, Adjusted  r 

2
 = 0,532, n = 141, F = 160,392 ; p = 0.000 

< 0.05  

 

 

Tabel 24 menunjukkan nilai konstan (intercept) sebesar -6,528 dan koefisien regresi 

(slope) Kualitas Pelayanan sebesar 0,140 dengan demikian diperoleh persamaan 

matematis regresi linear sederhana untuk menyatakan pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Citra BSM : 

  .140.0528,6ˆ
2 iii XY    

Regresi KPT dan KP terhadap Citra 

Tabel 25. Koefisien Regresi KPT dan KP terhadap Citra 

Sumber : Hasil Output SPSS yang diolah 
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Variabel   

Coeffi

cient 
Nilai s.e t-stat 

Signi-

fikansi 

Persamaan  

Y 

Y = β 0 + β 1X1 + β 2 X2 + e 

Citra 

     

Intercept Konstanta β 0 -6,216 1,78

7 

-3,478 0,001 

X1 Komunikasi 

Pemasaran Terpadu 

β 1 0,094 0,02

1 

4,556 0.000 

X2 Kualitas Pelayanan β 2 0,121 0011 10,772 0,000 

 r =-0.772, r 
2
 = 0.596, Adjusted  r 

2
 = 0.591, n = 141, F = 101.973 ; p = 0.000 

< 0.05  

 

Tabel 25 menunjukkan nilai konstan (intercept) sebesar -6,216 dan koefisien regresi 

Komunikasi Pemasaran Terpadu sebesar 0,094 dan koefisien Kualitas Pelayanan 

sebesar 0.121, dengan demikian diperoleh persamaan matematis regresi linear berganda 

untuk menyatakan pengaruh Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Citra BSM : 

  .121,0094,0216,6ˆ
21 iiii XXY   

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa: 

Ho : Komunikasi Pemasaran Terpadu tidak berpengaruh langsung terhadap          

       Citra Bank Syariah 

H1:  Komunikasi Pemasaran Terpadu berpengaruh langsung terhadap Citra  

        Bank Syariah 

Uji Signifikansi Korelasi 

  Tabel 26. Koefisien Korelasi antara KPT Terhadap Citra 

Correlations 

 

 

Komunikasi 

Pemasaran 

Terpadu 

Citra 

Komunikasi Pemasaran  Pearson 

Correlation 
1 

,507(**

) 

 Terpadu Sig. (2-tailed)   ,000 

  N 141 141 

Citra 

Pearson 

Correlation ,507(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000   

  N 141 141 

                   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Hasil Output SPSS yang diolah 
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Hasil analisis korelasi sederhana antar variabel Komunikasi Pemasaran  Terpadu (X1) 

dengan Variable Citra BSM (Y) sebagaimana disajikan dalam Tabel 27 di atas 

menunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000 <  = 0.05 maka 

signifikan dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa antara Komunikasi Pemasaran 

Terpadu dengan Citra BSM terdapat hubungan sedang positif atau searah dan signifikan 

atau nyata secara statistik.   

Uji Signifikansi Parameter Regresi 

Hasil analisis regresi  linear sederhana Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap Citra 

BSM yang disajikan dalam Tabel 27. di bawah menunjukkan estimasi koefisien model, 

0 (intercept) sebesar 11,790; 1 sebesar 0,178, dengan demikian dapat disimpulkan ada 

pengaruh positif dan signifikan Komunikasi Pemasaran Terpadu  terhadap Citra BSM,  

hasil ini konsisten dengan hasil uji korelasi di atas. Berdasarkan hasil uji ini hipotesis 

pertama didukung, 

Tabel 27. Koefisien Regresi antara KPT Terhadap Citra 

 Coefficients(a) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 11,790 ,855   13,796 ,000 

  Komunikasi 

Pemasaran 

Terpadu 

,178 ,026 ,507 6,936 ,000 

a  Dependent Variable: CITRA 

 

Ho : β1 = 0 terhadap H1 : β1 ≠ 0 

Hasil Uji-t : t = 6,936 dan P-value = 0,000 yang lebih kecil dari  = 0.05. Hal ini 

merupakan bukti kuat penolakan Ho : β1 = 0. 

Koefisien Determinasi 

Kemudian besarnya kontribusi Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam menjelaskan 

variabilitas Citra diukur dengan koefisien determinasi (r
2
). Besarnya koefisien 

determinasi ditunjukkan dalam Tabel 27 dibawah ini. Dalam Tabel 28  menunjukkan r
2 

sebesar 0,257 artinya kontribusi variabel Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam 

Sumber : Hasil Output SPSS  
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menjelaskan variabilitas Citra sebesar 25,7% dan sisanya 74,3% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

Tabel 28. Koefisien Determinasi KPT Terhadap Citra 

Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,507(a) ,257 ,252 2,266 

    a  Predictors: (Constant), Komunikasi Pemasaran Terpadu 

 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa: 

Ho : Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh langsung terhadap Citra Bank Syariah  

H1: Kualitas Pelayanan berpengaruh langsung terhadap Citra Bank Syariah. 

Uji Signifikansi Korelasi 

Hasil analisis korelasi sederhana antar variabel sebagaimana disajikan dalam Tabel 29 

di bawah ini menunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000 <  = 

0.05 maka signifikan dan Ho tolak. Hal ini menunjukkan bahwa antara Kualitas 

Pelayanan dengan Citra BSM terdapat hubungan yang kuat positif atau searah dan 

signifikan atau nyata secara statistik.   

Tabel 29. Koefisien Korelasi antara KP Terhadap Citra  

Correlations 

  

  

Kualitas 

Pelayanan 
Citra 

Kualitas Pelayanan Pearson 

Correlation 
1 ,732(**) 

  Sig. (2-tailed)   ,000 

  N 141 141 

Citra Pearson 

Correlation 
,732(**) 1 

  Sig. (2-tailed) ,000   

  N 141 141 

                 **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji Signifikansi Parameter Regresi 

Hasil analisis regresi linear sederhana Kualitas Pelayanan terhadap  Citra BSM yang 

disajikan dalam Tabel 30 di bawah  menunjukkan estimasi koefisien model, 0 
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(intercept) sebesar -6,528; 1 sebesar 0,140, dengan demikian dapat disimpulkan ada 

pengaruh dan signifikan Kualitas Pelayanan terhadap Citra BSM,  hasil ini konsisten 

dengan hasil uji korelasi di atas. Berdasarkan hasil uji ini hipotesis kedua didukung, 

Tabel 30. Koefisien Regresi antara KP Terhadap Citra 

Coefficients(a) 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t 

  

Sig

. 

  B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 
-

6,528 
1,909   

-

3,42

0 

,00

1 

  Kualitas Pelayanan 
,140 ,011 ,732 

12,6

65 

,00

0 

                                  a  Dependent Variable: CITRA 

 

Ho : β2 = 0 terhadap H1 : β2 ≠ 0 

Hasil Uji-t : t = 12,665 dan P-value = 0,000 yang lebih kecil dari  = 0.05. Hal ini 

merupakan bukti kuat penolakan Ho : β2 = 0. 

Koefisien Determinasi 

Kemudian besarnya kontribusi Kualitas Pelayanan dalam menjelaskan variabilitas Citra 

diukur dengan koefisien determinasi (r
2
). Besarnya koefisien determinasi ditunjukkan 

dalam Tabel 31 sebagai berikut: 

Tabel 31. Koefisien Determinasi KP Terhadap Citra 

Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,732(a) ,536 ,532 1,791 

    a  Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN 
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Dalam Tabel 31  menunjukkan r
2 

sebesar 0,536 artinya kontribusi variabel Kualitas 

Pelayanan dalam menjelaskan variabilitas Citra sebesar 53,6% dan sisanya 46,4% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa: 

Ho : Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama 

tidak berpengaruh langsung terhadapCitra 

H1 :  Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh langsung terhadapCitra.  

Korelasi Berganda 

Besarnya nilai korelasi antara Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan 

dengan Citra disajikan dalam Tabel 32.sebagai berikut: 

                 Tabel 32. Korelasi antara KPT dan KP dengan Citra 

                          Correlations 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 

Komunikasi 

Pemasaran 

Terpadu 

Citra 

Kualitas Pelayanan Pearson 

Correlation 
1 ,382(**) ,732(**) 

  Sig. (2-

tailed) 
  ,000 ,000 

  N 141 141 141 

Komunikasi 

Pemasaran Terpadu 

Pearson 

Correlation 
,382(**) 1 ,507(**) 

  Sig. (2-

tailed) 
,000   ,000 

  N 141 141 141 

Citra Pearson 

Correlation 
,732(**) ,507(**) 1 

  Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000   

  N 141 141 141 

            **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Dengan nilai r sebesar 0,507 untuk KPT dengan Citra dan 0,732 untuk KP dengan Citra 

dan signifikansi 0.000 < 0.05 maka korelasi antara Komunikasi Pemasaran Terpadu dan 

Kualitas Pelayanan dengan Citra positif kuat dan signifikan.  

Uji Signifikansi Parameter Simultan 
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Untuk mengetahui apakah variabel bebas, yaitu Komunikasi Pemasaran Terpadu (X1) 

dan Kualitas Pelayanan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Citra BSM (Y) dapat 

dilihat pada Tabel ANOVA di bawah ini : 

Tabel 33. Signifikansi Parameter Simultan 

ANOVA(b) 

Model  
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regressio

n 
572,935 2 286,467 

101,97

3 

,000(a

) 

  Residual 387,675 138 2,809     

  Total 960,610 140       

   a  Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Komunikasi Pemasaran Terpadu 

  b  Dependent Variable: Citra 

 

Dalam Tabel 33 menunjukkan nilai statistik F sebesar 101,973 dan nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0.000 maka signifikan, artinya secara simultan variabel Komunikasi 

Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan secara simultan atau  bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap variabel Citra BSM. Berdasarkan hasil uji ini maka 

hipotesis ketiga didukung, 

Koefisien Determinasi 

Kemudian besarnya kontribusi Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan 

dalam menjelaskan variabilitas Citra BSM diukur dengan koefisien determinasi (R
2
). 

Besarnya koefisien determinasi ditunjukkan dalam Tabel 34 di bawah dengan nilai R 

sebesar 0,771 dan nilai R
2
 sebesar 0,596 maka kontribusi Komunikasi Pemasaran 

Terpadu dan Kualitas Pelayanan dalam menjelaskan Citra BSM sebesar 59,6% dan 

sisanya sebesar 40,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model. 

   Tabel 34. Koefisien Determinasi antara KPT dan KP dengan Citra 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,772(a) ,596 ,591 1,676 

a  Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Komunikasi Pemasaran Terpadu 

 

Tabel 35.  Coefficients(a) Regresi Ganda 

Sumber : Hasil Output SPSS  

Sumber : Hasil Output SPSS 
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Model 

  

  

  

Unstandardize

d Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t 

  

Sig. 

  
B 

Std. 

Error 
Beta 

1 
(Constant) 

-

6,216 
1,787  -3,478 ,001 

  Komunikasi 

Pemasaran Terpadu 
,094 ,021 ,267 4,556 ,000 

  Kualitas Pelayanan ,121 ,011 ,630 10,772 ,000 

   a  Dependent Variable: Citra 

  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi tidak ada yang bernilai nol. 

Persamaan regresi berganda yang diperoleh dengan melihat Tabel 35 di atas adalah : 

21 121,0094,0216,6Y XX    

Di mana :  Y   = Citra BSM 

X1 = Komunikasi Pemasaran Terpadu 

X2 = Kualitas Pelayanan 

Pembahasan Hasil Analisis 

Dari hasil uji hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah dinyatakan bahwa 

besarnya kontribusi Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan dalam 

menjelaskan variabilitas Citra BSM sebesar 59,6% dan sisanya sebesar 40,4% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dari kedua variabel 

yang berkontribusi tersebut, Kualitas Pelayanan lebih dominan jika dibandingkan 

dengan variabel Komunikasi Pemasaran Terpadu. Demikian juga dengan kuatnya 

hubungan antar variabel, hubungan antara Kualitas Pelayanan dengan Citra BSM lebih 

kuat jika dibandingkan dengan kekuatan hubungan antara Komunikasi Pemasaran 

Terpadu dengan Citra BSM (lihat tabel 32). 

Lebih dominannya Kualitas Pelayanan tidak terlepas dari alasan responden untuk 

menjadi nasabah BSM lebih karena faktor emosional keagamaan daripada pengaruh 

Komunikasi Pemasaran Terpadu. Demikian juga sumber informasi pertama yang 

berperan menentukan pilihan atas BSM karena faktor pertemanan bukan karena faktor 

Komunikasi Pemasaran Terpadu yang dirancang oleh BSM. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh majalah SWA dan Onbee Marketing Research dimana 

Sumber : Hasil Output SPSS 
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BSM memiliki WOMMI (Word of Mouth Marketing Index)  tertinggi diantara bank 

syariah yang ada di Indonesia.
*)

 Dimana BSM ”memanfaatkan” nasabah yang memiliki 

jaringan sosial.  

Rendahnya Komunikasi Pemasaran Terpadu yang dilakukan oleh BSM juga 

terjadi di semua bank syariah yang ada di Indonesia. Hal ini lebih dikarenakan faktor 

efektifitas dan efisiensi, karena Komunikasi Pemasaran Terpadu yang dilakukan harus 

mengedukasi calon nasabah. Sedangkan untuk masalah perbankan syariah memiliki 

kompleksitas tinggi yang tidak cukup diterangkan hanya melalui unsur-unsur yang 

tercakup dalam bauran promosi. 

Sedangkan untuk Kualitas Pelayanan meskipun jika melihat pada matriks 

kepentingan dan kinerja menunjukkan bahwa BSM harus membenahi banyak hal tetapi 

ketika ditanyakan secara umum, mayoritas responden menjawab bahwa pelayanan di 

BSM adalah memuaskan.  

Dari uraian analisis pada bagian terdahulu, terutama pada bagian analisis 

deskriptif variable Citra BSM, terlihat bahwa Citra BSM ”Cukup Baik” yaitu berada 

pada peringkat 3 dari 5 skala Likert yang digunakan. Peringkat ini sebenarnya ”kurang” 

bagi suatu bank yang menyandang sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia jika 

dilihat dari segi jumlah asset, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun jumlah 

pembiayaan yang disalurkan. Namun di sisi yang lain tingkat loyalitas konsumen 

terhadap BSM sangat tinggi seperti ditunjukkan dalam tabel berikut : 

 

Tabel 37. Loyalitas Nasabah BSM 

Frekuensi Prosentase

Pasti 134 95,04%

Ragu-ragu 7 4,96%

Tidak

Jumlah 141 100,00%

Apakah anda akan selalu berkeinginan menjadi 

nasabah Bank Syariah Mandiri ?

 

 

Hasil temuan ini sejalan dengan anugrah yang diberikan oleh Majalah InfoBank dan 

juga MarPlus (IBLA) bahwa BSM sebagai Best Loyalty Customer tahun 2009. Sekali 

lagi hasil temuan ini mengindikasikan bahwa nasabah BSM lebih memilih Bank Syariah 

Sumber : Hasil kuesioner, diolah 
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dikarenakan alasan emosional keagamaan, ia tidak menjadikan faktor promosi ataupun 

Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan sebagai dasar pilihan. 

Sudah saatnya Bank Syariah termasuk BSM menjadikan kualitas, baik kualitas 

pelayanan maupun kualitas produk sebagai pemicu untuk meningkatkan share 

perbankan Syariah dalam Perbankan Nasional. Bank Syariah tidak boleh 

“mengeksploitasi” nasabah yang tidak peka terhadap “keuntungan duniawi”. Sudah 

saatnya Bank Syariah juga membidik pangsa pasar rasional dengan cara meningkatkan 

kualitas pelayanan dan kualitas produk. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Komunikasi Pemasaran Terpadu yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) 

kepada calon nasabah dan nasabahnya dirasakan oleh mayoritas responden sangat 

jarang/rendah. Rendahnya/jarangnya BSM melakukan Komunikasi Pemasaran 

Terpadu membawa implikasi kurang terkomunikasikannya informasi mengenai 

BSM itu sendiri baik itu produknya, sistemnya, fasilitas/keunggulan yang dimiliki. 

Kurangnya informasi tersebut pada akhirnya banyak masyarakat/calon nasabah 

tidak mengetahui secara ”komprehensif” informasi mengenai Bank Syariah. 

2. Kualitas Pelayanan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta apabila dilihat 

berdasarkan analisis kepentingan dan kinerja, ternyata dari 22 unsur yang dilihat 

hanya 4 unsur saja yang berada dalam kuadran 1 (keep up good work), yaitu ; 

Kenyamanan Ruang Tunggu, Kemudahan akses ke petugas, Kemudahan 

berkomunikasi dengan petugas, dan Kecepatan petugas dalam memberikan 

pelayanan. Artinya unsur-unsur Kualitas Pelayanan tersebut yang harus 

dipertahankan. Sementara ada tujuh unsur yang masuk dalam kategori kuadran ke-2 

(concentrate here). Artinya Bank Syariah Mandiri, khususnya BSM Cabang Jakarta 

harus bekerja keras untuk membenahi dan memperhatikan secara khusus unsur-

unsur lainnya guna meningkatkan Kualitas Pelayanan jika tidak ingin ditinggalkan 

nasabahnya.Namun apabila dilihat secara keseluruhan  skor rata-rata dari Kualitas 

Pelayanan maka terlihat bahwa Dimensi Reliability dan Assurance berada dalam 

kuadran 1, artinya bahwa pihak BSM harus mempertahankan kondisi ini karena 

kedua elemen tersebut sudah berjalan dengan baik. Sedangkan untuk elemen 
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Responsiveness berada di kuadran 3 artinya bahwa harus ada perbaikan karena ada 

beberapa unsur yang dirasakan tidak perlu/berlebihan oleh nasabah. Untuk dimensi 

Tangible dan Emphaty berada dalam kuadran ke-4 yaitu memiliki prioritas yang 

rendah. 

3. Komunikasi Pemasaran Terpadu dan Kualitas Pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Citra Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta sebesar 

59,6%. Namun apabila dilihat secara parsial, Kualitas Pelayanan lebih dominan 

mempengaruhi Citra BSM. Faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini juga 

sangat signifikan (40,4%) mempengaruhi Citra BSM Jakarta . Lebih separuh 

responden berpendapat Citra Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta ”hanya” berada 

diperingkat 3 (cukup baik) dari 5 skala Likert. Hal ini dapat dimengerti karena 

faktor yang mempengaruhi Variabel Citra juga memiliki peringkat yang kurang 

memadai.  

Saran 

1. Mengingat Bank Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang relatif baru bagi 

masyarakat Indonesia maka,  program edukasi Bank Syariah sangat diperlukan 

untuk lebih dipahami oleh masyarakat. 

2. Unsur Kualitas Pelayanan yang harus diperhatikan dan diperbaiki segera oleh BSM 

adalah ketersediaan ATM, kebutuhan nasabah, kehandalan pelayanan, kemampuan 

melayani,  ketanggapan menangani masalah, kesigapan menjawab pertanyaan, dan 

keamanan dari gangguan kejahatan 

3. Bagi peneliti lain, dapat menambah atau mengganti variabel penelitian lain, seperti 

strategi harga, produk dan jasa, teknologi perbankan, merek, loyalitas dan 

keputusan pembelian.  
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