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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Perbankan mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam  

perekonomian suatu negara, termasuk juga dalam perekonomian pembiayaan. 

Bank mempunyai fungsi intermediasi antara pihak yang mempunyai dana lebih 

dengan pihak yang memerlukan dana. Disamping itu, bank juga berperan dalam 

mendorong perkembangan dan kemajuan melalui fasilitas kredit dan kemudahan 

proses pembiayaan. Secara kultural, nasabah bank di Indonesia, khususnya di kota 

kecil dan kota madya,terlebih lagi di pedesaan atau daerah tertinggal mempunyai 

“akar budaya” yang kurang mengenal jasa perbankan modern. Namun, akhir-akhir 

ini kecenderungan untuk memanfaatkan jasa perbankan cenderung meningkat. 

Pertambahan dan pertumbuhan akuisisi nasabah merupakan salah satu indikator 

yang paling jelas akan adanya peningkatan pada penggunaan jasa perbankan.   

Jasa perbankan terkait erat dengan kondisi perekonomian suatu negara. 

Perekonomian yang baik dengan pertumbuhan yang tinggi, umumnya berbanding 

lurus dengan penyelenggaraan jasa perbankan yang baik pula. Walaupun 

demikian, ancaman krisis finansial dan resesi global serta ketidakpastian yang 

semakin tinggi pada kuartal ketiga tahun 2008 awal tahun 2009 membuat iklim 

bisnis semakin tidak menentu. Perusahaan-perusahaan besar, terutama sektor 

keuangan dan diikuti dengan sektor manufaktur banyak yang terganggu perolehan 

labanya, bahkan beberapa perusahaan besar tersebut harus gulung tikar karena 

ketidak berdayaannya mengantisipasi maupun menanggulangi krisis yang 
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menimpa mereka. Sebut saja Lehman Brothers, AIG, Northern Rock, Merril 

Lynch, Fannie Mae & Freddie Mac, Washington Mutual (WaMu), dsb, 

(http://republika.co.id) merupakan perusahaan-perusahaan finance yang 

sebelumnya tidak pernah diprediksi bakal gagal bayar hingga jatuh bangkrut 

seperti fenomena terakhir ini; ada yang dibiarkan ambruk dan ada yang 

dinasionalisasi. Memang secara global hal ini berdampak serius pada 

keseimbangan keuangan negara-negara dunia, walaupun untuk Indonesia tidak 

berakibat sebesar yang ditimbulkan di Amerika sendiri. Sebagai catatan, 

pertumbuhan ekonomi dunia diramalkan akan mengalami penurunan  atau paling 

tidak akan mengalami kontraksi. Bahkan, Bank Dunia meramalkan penurunan 

pertumbuhan perekonomian yang terjadi antara  1 hingga 2 persen 

(http://economy.okezone.com/index). Sekalipun demikian, untuk anak perusahaan 

di Indonesia dengan induk perusahaan asing yang terkena dampak resesi global ini 

tetap saja terpengaruh secara serius. Daya beli konsumen turun, biaya produksi 

cenderung naik dan tidak stabil, atmosfer pasar juga kurang bergairah untuk 

pertumbuhan diikuti dengan penurunan tingkat pertumbuhan negara-negara dunia.  

Dari latar belakang di atas, kemungkinan iklim bisnis di Indonesia akan 

terpengaruh. Untuk itu perusahaan-perusahaan yang masih mempunyai peluang 

untuk bertahan dan bahkan bertumbuh harus segera melakukan penyesuaian dan 

menelaah kembali kebijakan-kebijakan strategis mereka. Pengambilan keputusan 

yang tepat, pelaksanaan keputusan yang segera, dan evaluasi yang 

berkesinambungan untuk pertumbuhan optimal perusahaan merupakan langkah-

langkah yang sedianya diambil oleh perusahaan untuk bisa bertahan dalam iklim 

bisnis yang penuh ketidakpastian sekarang ini. Churn rate, switch, and lost yang 
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terus meningkat pada pelanggan merupakan hal yang lazim terjadi pada iklim 

bisnis saat ini.  

Untuk menangkal pengaruh negatif dari adanya kecenderungan 

perekonomian yang memburuk ini salah satu dari kunci utamanya adalah kualitas 

pelayanan yang prima. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan apa 

yang diinginkan pelanggan merupakan salah satu jawaban untuk menjamin 

kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas tentu akan memberikan dampak positif 

bagi kelangsungan hubungan pelanggan dengan penyedia layanan pada transaksi 

berikutnya. Bahkan, kepuasan pelanggan bisa berujung pada pembentukan 

pelanggan yang loyal. Keberadaan pelanggan yang loyal bisa menjadi salah satu 

penjamin kelangsungan usaha dan pertumbuhan pasar serta pemasaran suatu 

perusahaan.  Pelanggan yang loyal  akan mempermudah perusahaan dalam 

mengembangkan produk dan pasar sebuah perusahaan.  

Untuk membentuk kepuasan pelanggan, diperlukan adanya layanan yang 

berkualitas serta pengalaman transaksi yang sesuai dengan harapan pelanggan 

mulai dari pra hingga pasca pembelian suatu barang/jasa. Bahkan, Bhote dalam 

Dharmayanti (tt) menyatakan bahwa dalam prosesnya, loyalitas ditimbulkan oleh 

kepuasan tetapi bukan kepuasan pada tingkat “cukup puas” tetapi kepuasan pada 

tingkat tertentu “sangat puas” yang hanya dapat menciptakan loyalitas nasabah.  

Dalam dunia perbankan, pelanggan atau pengguna jasa layanan bank lazim 

disebut dengan nasabah. Kepuasan nasabah bank juga memiliki kepentingan dan 

manfaat yang sama bagi bank terkait seperti halnya pada dunia bisnis pada 

umumnya; demikian juga dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang 

juga memandang kepuasan nasabah sebagai salah satu upaya untuk membentuk 
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mitra serta asset yang berharga bagi perusahaan. PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. sebagai salah satu pemain bisnis terlama dalam dunia perbankan 

Indonesia adalah salah satu bank di Indonesia yang mempunyai nasabah dalam 

jumlah besar, dan hal ini membuat perusahaan tersebut bisa terus berdiri dan 

bertumbuh-kembang (www.bri.co.id). Kredibilitas dan nama baik PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dibuktikan dengan adanya prestasi dan 

penghargaan yang diraih oleh bank tersebut. Kinerja saham perbankan PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk, masuk sebagai salah satu dari 19 saham yang 

direkomendasikan oleh JPMorgan sebagai saham yang layak beli di Asia. BRI, 

merupakan institusi keuangan terbesar kedua di Indonesia. Meskipun sahamnya 

sudah anjlok 11 persen tahun ini, perseroan mencetak laba lebih dari Rp5 triliun 

atau USD 413 juta, lebih tinggi dari tahun 2007 yang meraup  Rp4,8 triliun. 

(http://economy.okezone.com). Disamping itu, tahun 2009 ini BRI juga 

membukukan sebagai bank penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat) terbesar di 

Indonesia yang menempati posisi terbesar sebagai bank penyalur mencapai 

Rp9,44 triliun atau 73,35 persen. Sedangkan jumlah debitornya mencapai 

1.676.395 atau 96,84 persen. Di kuartal keempat tahun 2008, pertumbuhan 

penyaluran kredit Bank BRI mencapai angka 40 persen. Disamping prestasi 

terkini seperti yang sudah disebutkan, Bank BRI mempunyai sederet prestasi lain 

di tahun-tahun sebelumnya1. Prestasi tersebut merupakan simbol dari lompatan 

pencapaian yang telah diraih PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hanya 

saja, pencapaian yang membanggakan tersebut harus terus dipertahankan dan 

ditingkatkan dengan akuisisi nasabah dan pelayanan yang baik. Tingkat 

                                                            
1 Prestasi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. bisa diakses di www.bri.co.id  
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persaingan perbankan yang semakin ketat sekaligus juga adanya resesi global ini 

membuat risiko kehilangan nasabah menjadi semakin tinggi, terlebih lagi untuk 

nasabah baru atau umum.  Untuk membentuk kepuasan nasabah salah satunya 

adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas layanan yang 

memadai dan bahkan melebihi standard kepuasan nasabah akan mempermudah 

perusahaan untuk bisa membentuk pelanggan yang loyal. 

Pelayanan yang berkualitas seharusnya diukur untuk melihat sejauh mana 

sebenarnya kualitas pelayanan yang dihantarkan oleh sebuah institusi perbankan 

itu dinilai secara langsung oleh nasabah selaku subjek utama dari pelayanan yang 

berkualitas. Dengan melihat penilaian kualitas pelayanan dari perspektif nasabah 

maka diharapkan akan didapatkan gambaran tentang apa saja yang harus 

dipertahankan dan terus ditingkatkan sekaligus juga aspek mana saja yang masih 

perlu untuk dikembangkan dan terus diperbaiki terkait dengan upaya untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Pengukuran kualitas layanan bisa 

dilakukan dengan beberapa cara. Dua cara pengukuran kualitas layanan yang 

paling populer adalah dengan skala SERVPERF dan skala SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1991,1992,1994). Skala SERVQUAL digunakan 

dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa skala SERVQUAL menyajikan 

pengukuran kesenjangan antara standar persepsi dengan harapan; sementara, skala 

SERVPERF hanya mendasarkan pengukuran pada persepsi saja.  
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Dari apa yang digambarkan di atas, melihat manfaat dari penghantaran 

layanan yang berkualitas serta kepuasan pelanggan yang memadai, maka 

penelitian ini menguraikan tentang “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap 

Kepuasan Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Blitar.” 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah didasari oleh uraian pada bagian latar belakang yang 

telah dikemukakan di atas; oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh simultan dari variabel-variabel yang ada pada 

pengukuran kualitas layanan (Responsiveness, Assurance, Tangible, 

Empathy, Reliability) terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Blitar? 

b. Bagaimana pengaruh parsial dari masing-masing variabel yang ada pada 

pengukuran kualitas layanan (Responsiveness, Assurance, Tangible, 

Empathy, Reliability) terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Blitar? 

c. Dari lima dimensi kualitas layanan, manakah yang paling berpengaruh 

secara dominan pada kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Cabang Blitar?  

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk memahami pengaruh simultan dari variabel-variabel yang ada pada 

pengukuran kualitas layanan (Responsiveness, Assurance, Tangible, 

Empathy, Reliability) terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Blitar. 

b. Untuk memahami pengaruh parsial dari variabel-variabel yang ada pada 

pengukuran kualitas layanan (Responsiveness, Assurance, Tangible, 

Empathy, Reliability) terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Blitar. 

c. Untuk melihat variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi 

kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Blitar. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

a.  Bagi penulis, penelitian ini akan memperdalam ilmu manajemen terapan 

terkait dengan pengukuran pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan khususnya di bidang pemasaran. 

b. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi untuk 

pengambilan keputusan strategis khususnya yang terkait dengan 

peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. 

c. Bagi Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya 

Memberikan gambaran kesesuaian penerapan kurikulum yang diajarkan 

pada praktik penelitian lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa Jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang.  
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d.  Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber untuk memperkaya wawasan 

terkait dengan pengukuran kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, 

khususnya di bidang perbankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengambil refensi dari artikel dalam jurnal yang ditulis oleh 

Parasuraman, Berry, dan Zeithaml, serta dari beberapa artikel lain oleh Arash 

Sahin, Okan V.S., serta Abdul Qawi & Lynn. 

a. SERVQUAL and Model of Service Quality Gaps: A Framework for 

Determining and Prioritizing Critical Factors in Delivering Quality 

Services. Arash Shahin, ______. Penelitian ini menggambarkan 

kesenjangan yang terjadi dalam kualitas layanan dan layanan yang 

berkualitas. Penelitian dari Sahin menggambarkan secara ringkas dari 

ulasan kualitas layanan yang mengacu pada artikel-artikel PZB. 

b. Measuring Service Quality of Commercial Banks Towards SMEs in 

Nothern Ciprus. Okan Veli SAFAKLI. _________. Penelitian ini 

membahas kualitas layanan yang dipersepsikan oleh UKM di Siprus Utara. 

Adaptasi dari bentuk kuesionernya dan landasan teori utamanya untuk 

pengukuran kualitas layanan merujuk secara keseluruhan pada teori yang 

dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithmal dan Berry. Penelitian ini 

mengukur kualitas layanan perbankan di Siprus Utara dari studi kasus 

pada beberapa UKM yang ada di Siprus Utara tersebut. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan perbankan yang 

dipersepsikan paling dominan pengaruhnya adalah pada dimensi 

kehandalan. 
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c. Adopting and Measuring Customer Service Quality (SQ) in Islamic 

Banks: A Case Study in Kuwait Finance House. Abdul Qawi & Lynn 

Owen.  _______.  Perkembangan perbankan di Kuwait yang cenderung 

menuju pada perbankan syariah mulai diteliti tingkat kualitas 

pelayanannya di dalam makalah ini. Jika pada umumnya kualitas 

pelayanan perbankan diukur dengan skala SERVQUAL berdasarkan lima 

dimensi kualitas pelayanan, maka kedua peneliti ini menambahkan 

dimensi Compliance yang berisikan indikator-indikator yang diperlukan 

untuk mengukur seberapa kuat pengaruh sisi syariah pada persepsi 

nasabah terhadap kualitas pelayanan perbankan syariah. 

 
2.2.  Pemasaran, Konsep Pemasaran, Pemasaran Bank  

2.2.1. Pemasaran  

Pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan barang atau jasa yang 

ditawarkan kepada konsumen atau perusahaan lain dengan tujuan memenuhi 

dan memuaskan keinginan konsumen. Selain itu, pemasaran juga dilakukan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan memperoleh laba 

dengan mempertahankan serta menambah pelanggan-pelanggan yang loyal 

serta potensial.  

Menurut Kotler (2002:9) pemasaran adalah proses sosial dan manajerial 

yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. 
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Menurut Fandy Ciptono (2006:2), ada beberapa definisi pemasaran dari 

beberapa ahli: 

a. Pemasaran merupakan proses dimana struktur permintaan terhadap produk 

dan jasa diantisipasi atau diperluas, dan dipuaskan melalui konsepsi, 

promosi, distribusi dan pertukaran barang (Carman,  1973). 

b. Pemasaran merupakan pengantisipasian, pengelolaan, dan pemuasan 

permintaan melalui proses pertukaran (Evans & Berman, 1997). 

c. Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar 

sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional (Miller & Layton, 

2000). 

Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika, dalam Kotler (2002:9), 

(manajemen) pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan 

jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu 

dan organisasi. 

2.2.2. Konsep Pemasaran 

Memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan 

pembeli/konsumen merupakan tujuan dari konsep pemasaran; dengan 

demikian, konsep pemasaran mempunyai sasaran untuk mencapai tujuan 

tersebut. Falsafah pemasaran yang efisien, efektif dan bertanggung jawab 

sosial merupakan hal yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan 

pemasaran.  Menurut Kotler (2002:19) ada 5 (lima) konsep pemasaran dalam 
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persaingan bisnis yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

pemasarannya, yaitu : 

1. Konsep produksi 
       Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan lebih menyukai 
produk yang tersedia secara luas dan murah. Para manajer perusahaan 
yang berorientasi produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi 
produksi yang tinggi, biaya yang rendah, dan distribusi secara besar-
besaran. Mereka mengasumsikan bahwa konsumen terutama tertarik pada 
ketersediaan produk dan harga yang rendah. 

2. Konsep produk 
       Konsep produk menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-
produk yang menawarkan ciri paling bermutu, berkinerja, atau inovatif. 
Para manajer di organisasi yang memusatkan perhatian untuk 
menghasilkan produk yang unggul dan meningkatkan kualitasnya 
sepanjang waktu. Mereka mengasumsikan bahwa para pembeli 
mengagumi produk-produk yang dibuat dengan baik serta dapat 
menghargai mutu dan kinerja. 

3. Konsep penjualan 
       Konsep penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan 
perusahaan bisnis, jika dibiarkan tidak akan secar teratur membeli cukup 
banyak produk-produk yang ditawarkan oleh organisasi tertentu. Oleh 
karena itu, organisasi tersebut harus melakukan usaha penjualan dan 
promosi yang agresif. Konsep ini mengasumsikan bahwa para konsumen 
umumnya menunjukkan kelembaman atau penolakan pembelian sehingga 
harus dibujuk untuk membeli. Konsep ini juga mengasumsikan bahwa 
perusahaan mempunyai banyak sekali alat penjualan dan promosi yang 
efektif untuk merangsang lebih banyak pembeli. 

4. Konsep pemasaran 
       Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan 
organisasional yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi 
lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan, menyerahkan, 
dan mengkomunikasikan  nilai pelanggan kepada pasar sasaran yang 
terpilih. 

5. Konsep pemasaran masyarakat 
 Menegaskan bahwa tugas organisasi adalah mentukan kebutuhan, 

keinginan dan minat dari pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang 
diinginkan secar lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing dengan 
tetap memelihara atau meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan 
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konsumen. Konsep pemasaran masyarakat menurut pemasar untuk 
memasukkan pertimbangan-pertimbangan sosial dan etis ke praktik-
praktik pemasaran mereka. Mereka harus menyeimbangkan dan mengatur-
atur kriteria laba perusahaan, pemuasan keinginan konsumen, dan 
kepentingan publik yang sering berkonflik. 

2.2.3. Pemasaran Bank 

Pemasaran bank membutuhkan model penerapan dengan karakteristik 

yang berbeda dengan bentuk perusahaan non-bank, terlebih lagi pada 

perusahaan yang berbasis murni produk yang tidak memperjual-belikan jasa 

keuangan. Menurut Kasmir (2004:63), perlakuan pemasaran terhadap dunia 

perbankan sedikit berbeda dengan perusahaan lainnya. Secara umum, 

pengertian pemasaran bank adalah suatu proses untuk menciptakan dan 

mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan. Produk 

bank terdiri dari produk simpanan (giro, tabungan, dan deposito), produk 

pinjaman (kredit), atau jasa-jasa perrbankan lainnya seperti transfer, kliring, 

inkaso, safe deposit box, kartu kredit, letter of credit, bank garansi, traveler 

cheque, bank draf, maupun jasa lainnya. 

Tujuan untuk memberikan kepuasan dari pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah seharusnya dapat diraih dengan penerapan pemasaran pada bank. 

Menurut Kasmir (2004: 65) keinginan nasabah bank terdiri dari beberapa hal 

yakni: 

a. ingin memperoleh pelayanan yang cepat 

b. ingin agar bank dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi 

c. ingin memperoleh komitmen bank 

d. ingin memperoleh pelayanan yang bermutu 
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e. ingin memperoleh kepuasan nasabah atas layanan yang diberikan 

f. ingin dihargai dan dihormati oleh seluruh karyawan bank 

g. memperoleh status/ prestise 

h. ingin memperoleh kemanan dari setiap transaksi yang berhubungan 

dengan bank. 

Dari uraian atas keinginan nasabah di atas, maka dalam penjaminan 

terwujudnya pelayanan yang memuaskan nasabah seharusnya bisa memenuhi 

keinginan-keinginan nasabah yang telah disebutkan. Secara umum, tujuan 

dari pemasaran bank  (Kasmir, 2004: 67) adalah sebagai berikut: 

a. memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli 

produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. 

b. memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang 

diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak 

pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada 

nasabah lainnya melalui cerita (word of mouth). 

c. memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan 

berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan 

pula 

d. memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan 

kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. 

 
2.3. Jasa dan Karakteristik Jasa  

Secara luas, pengertian jasapun berbeda-beda diantara para penulis. Jasa atau 

pelayanan adalah setiap tindakan atau aktivitas lain, yang pada dasarnya bersifat 
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intangible (tidak berwujud), konsumen terlibat secara aktif dalam proses produksi 

dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.  

Seperti yang dikemukakan oleh Zeithaml, Bitner, dan Gremler  (2006: 21), 

jasa mempunyai beberapa karakteristik seperti: tidak berwujud, heterogen, 

produksi dan konsumsi dilakukan bersamaan (tidak dapat dipisahkan), dan tidak 

tahan lama. Tabel 2.1. berikut ini menjelaskan perbandingan antara barang dengan 

jasa. 

Tabel 2.1. Barang Dibandingkan dengan Jasa2 
 

Barang Jasa Pengaruh yang Ditimbulkan 

Berwujud Tidak berwujud 

Jasa tidak bisa disimpan 
Jasa tidak bisa dipatenkan dengan mudah 
Jasa tidak bisa ditampilkan atau 
dikomunikasikan dengan segera 

Terstandardisasi/baku Beragam 

Penyajian jasa dan kepuasan pelanggan 
bergantung pada tindakan karyawan dan 
pelanggan 
Kualitas pelayanan bergantung pada 
faktor-faktor yang tidak bisa dipastikan  
Tidak ada pemahaman yang pasti bahwa 
jasa yang disajikan akan benar-benar sama 
persis dengan yang telah dijanjikan  

Produksi terpisah 
dengan konsumsi 

Produksi dan 
konsumsi terjadi 
secara bersamaan 

Pelanggan berperan serta didalamnya 
transaksi sekaligus juga berpengaruh pada 
transaksi jasa 
Karyawan berpengaruh pada bentuk 
layanan 
Produksi masal merupakan sesuatu yang 
sulit 

Tahan lama Tidak tahan lama 

Sulit untuk memastikan kesesuaikan 
antara penawaran dan permintaan dalam 
jasa 
Jasa tidak bisa dikembalikan atau dijual 
kembali 

 

                                                            
2 (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006:22) 
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Dalam penjelasannya, Zeithaml dan Bitner menguraikan sebagai berikut: 

a. Intangibility (ketidak berwujudan): jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, 

atau disentuh dengan sikap yang sama ketika kita mengindera barang 

yang berwujud. Jasa tidak bisa diinventarisasi, maka dari itu fluktuasi 

pada permintaan sulit untuk dikelola. 

b. Heterogenity (heterogen): karena jasa merupakan suatu kinerja, yang 

umumnya dihasilkan oleh manusia, maka tidak ada dua jasa yang bisa 

sama persis (terstandardisasi). Selain itu, tidak ada dua pelanggan yang 

juga sama persis dalam menikmati jasa sehingga menyebabkan 

keberagaman dalam jasa. 

c. Simultaneous Production and Consumption (produksi dan konsumsi 

secara bersamaan): jasa tidak dapat dihantarkan kecuali jika sudah dibeli, 

dan pengalaman penggunaan jasa itu antara proses produksi dengan 

konsumsi dilakukan bersamaan.  

d. Perishability (tidak tahan lama): merujuk pada fakta bahwa jasa tidak bisa 

disimpan, digudangkan, dijual kembali, ataupun dikembalikan.  

Perbedaan karakteristik antara barang dan jasa ini membuat jasa lebih sulit 

untuk diukur dibandingkan dengan barang/produk. Mengukur kualitas produk bisa 

menggunakan beberapa indikator seperti yang dikemukakan oleh Garvin (dalam 

Mowen & Minor, 1998. Hal. 421) yakni kinerja, fitur, kehandalan, daya tahan, 

kemampuan dalam melayani, estetika, kesesuaian dengan harapan, serta kualitas 

yang dipersepsikan. 
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2.4. Harapan dan Persepsi Pelanggan 

2.4.1. Harapan Pelanggan 

Harapan pelanggan merupakan kepercayaan terhadap penghantaran 

layanan yang berfungsi sebagai standard atau referensi yang dibandingkan 

dengan penilaian pada persepsi pelanggan (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 

2006:81). Umumnya pelanggan senantiasa membandingkan antara persepsi 

atas kinerja pelayanan dengan poin referensi ketika menilai kualitas 

pelayanan, dengan demikian pengetahuan tentang harapan pelanggan 

merupakan hal yang sangat penting bagi pemasar jasa. Dengan melakukan 

kesalahan dalam menilai apa yang diinginkan pelanggan, maka bisa jadi 

berarti kita akan kehilangan pelanggan saat perusahaan lain bisa membidik 

peluang ini dengan tepat. Melakukan kesalahan dalam menilai harapan 

pelanggan bisa juga berarti kita sedang membuang-buang uang, waktu, dan 

sumber daya – sumber daya lain yang tidak berarti apa-apa bagi pelanggan 

kita. Bahkan, ketika melakukan kesalahan ini maka kita kemungkinan juga 

tidak akan pernah bisa mempertahankan kelangsungan bisnis dalam era 

persaingan yang semakin ketat akhir-akhir ini. 

Tingkat harapan pelanggan dibagi menjadi dua tingkat yakni berdasarkan 

layanan yang diinginkan dan layanan yang cukup3.  Harapan pada layanan 

yang diinginkan merupakan sebuah tingkatan pelayanan yang diharapkan bisa 

diterima atau dirasakan oleh pelanggan. Layanan yang diinginkan adalah 

pelayanan yang sesuai dengan keinginan. Layanan yang cukup merupakan 

tingkat pelayanan yang bisa diterima oleh pelanggan; layanan yang cukup 

                                                            
3 Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006:83 
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merupakan batas bawah dari penghantaran pelayanan yang bisa diterima atau 

dimaklumi oleh pelanggan. Sementara bentang antara layanan yang 

diinginkan dengan layanan yang cukup terdapat zona toleransi pelanggan, 

yakni wilayah pelayanan yang membuat pelanggan masih akan menerima dan 

memahami kualitas penghantaran layanan meskipun tidak terlalu sesuai 

dengan harapan sekaligus juga tidak dibawah standard batas bawah pelayanan 

yang dipegang oleh pelanggan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Tingkat Harapan Pelanggan4 

2.4.2. Persepsi Pelanggan 

Persepsi pelanggan merupakan penilaian subjektif atas pengalaman pada 

pelayanan yang sebenarnya. Persepsi pelanggan merupakan landasan dari 

kualitas dan kepuasan pelanggan terhadap jasa atau pelayaan yang diterima. 

Bagaimana perlanggan memandang layanan, menilai kualitas pelayanan dari 

apa yang telah mereka rasakan atau yang mereka alami, dan apakah 

pelanggan tersebut bisa merasa puas atau tidak, bisa tercermin dari persepsi 

pelanggan atas pelayanan yang sudah dirasakan. Dalam menimbang bisa 

                                                            
4 Ibid, hal. 86 
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persepsi, sangat penting juga kita harus bisa mengenali bahwa pelanggan 

memberikan persepsi tunggal dari sebuah pengalaman dari satu transaksi 

tertentu, sekaligus mereka juga bisa memberikan persepsi menyeluruh 

berdasarkan semua pengalaman-pengalamannya. Persepsi tunggal 

berdasarkan satu pengalaman tertentu ketika mendapatkan pelayanan ini 

disebut dengan persepsi transaksi, sedangkan persepsi menyeluruh 

berdasarkan semua pengalaman yang telah dirasakan sebelumnya saat 

melakukan hubungan dengan penyedia layanan tertentu disebut dengan 

persepsi kumulatif. Penting untuk mengenali kedua bentuk persepsi ini karena 

akan bisa saling melengkapi untuk mendapatkan hasil diagnosis dari 

permasalahan-permasalahan pelayanan yang ada secara tepat sekaligus juga 

untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan secara cepat. 

Persepsi transaksi merupakan pembentuk dasar dari persepsi kumulatif; 

sementara persepsi kumulatif merupakan variabel yang bagus dalam 

kepuasan dan kesetiaan pelanggan secara keseluruhan5
 

 
2.5. Kepuasan Pelanggan 

Terdapat beragam definisi tentang kepuasan pelanggan. Menurut Kotler 

(2002), kepuasan adalah perasaan puas atau tidak puas yang sebagai dampak dari 

perbandingan antara produk yang dirasakan terkait dengan apa yang diharapkan. 

Sementara itu, kepuasan juga didefinisikan sebagai keseluruhan sikap yang 

ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh atau 

menggunakannya (Mowen & Minor, 1998). Lebih jauh lagi, di dalam bukunya, 

                                                            
5 Ibid, hal. 109. 
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Mowen & Minor (1998) menggambarkan bentuk kepuasan dan ketidakpuasan 

pelanggan serta bentuk diskonfirmasi ekspektasi pada kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Model Kepuasan/ Ketidakpuasan Pelanggan  

(Mowen & Minor, Consumer Behavior, 5th ed, 1998, pp. 420). 
 
 

Zeithaml dan Bitner (2003) mendefinisikan kepuasan sebagai evaluasi 

konsumen atas produk atau layanan terkait dengan apakah produk atau layanan 

tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka atau tidak. Kegagalan 

untuk bisa sesuai dengan kebutuhan dan harapan diasumsikan akan menghasilkan 

ketidakpuasan pada produk atau layanan tersebut. Kepuasan pelanggan juga 

ditentukan oleh respon emosional pelanggan, penilaian pelanggan, serta persepsi 

atas ekuitas atau fairnerss produk atau layanan  (Zeithaml & Bitner, 2003, hal. 87-

88). 
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Gambar 2.3 Model Diskonfirmasi Ekspektasi pada 
Kepuasan/Ketidakpuasan Pelanggan  

(Dalam Mowen & Minor, 1998; hal. 434)  
 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan kesesuaian antara harapan pelanggan dengan kualitas/kinerja produk 

yang dipersepsikan.  

 
2.6. Dimensi Kualitas Layanan dan Kesenjangan dalam Kualitas Layanan 

2.6.1. Dimensi Kualitas Layanan 

Keunggulan strategis dari kualitas adalah memberikan kontribusi pada 

ceruk pasar serta pada perolehan investasi sekaligus juga mengurangi biaya 

produksi serta meningkatkan produktivitas (Parasuraman, Zaithaml, & Berry, 

1988, hal. 41). Pelayanan yang berkualitas merupakan salah satu kunci untuk 
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melakukan diferensiasi dengan pesaing sekaligus untuk memenangkan 

persaingan. Menurut Lewis and Booms (1983, Dalam PZB ,1988, hal. 42) 

kualitas layanan adalah ukuran sebagus apa tingkat pelayanan yang 

dihantarkan bisa sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Menghantarkan layanan 

yang berkualitas berarti memenuhi harapan pelanggan dengan cara yang 

konsisten.  

Dimensi kualitas layanan dalam penelitian ini dikembangkan oleh 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985,1988,1991), Zeithaml & Bitner 

(2003).  Dimensi kualitas layanan meliputi reliability (kehandalan), assurance 

(jaminan), tangible (bukti fisik), empathy (empati), dan responsiveness (daya 

tanggap). Masing-masing dimensi kualitas layanan ini dijelaskan sebagai 

berikut:   

a. Tangibles (Bukti Fisik): fasilitas fisik, peralatan, serta tampilan dari 

personel dan tempat. Dimensi ini merupakan representasi fisik dari 

layanan yang diberikan. 

b. Reliability (Kehandalan): kemampuan untuk berkinerja sesuai dengan 

layanan yang telah dijanjikan secara handal dan akurat. Dimensi ini 

merupakan bentuk kehandalan dalam menghantarkan apa yang yang telah 

dijanjikan kepada nasabah. 

c. Responsiveness (Daya Tanggap): keinginan untuk membantu pelanggan 

serta memberikan layanan dengan segera.  

d. Assurance (Jaminan): pengetahuan dan rasa hormat karyawan serta 

kemampuan karyawan untuk memunculkan rasa percaya. 
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e. Empathy (Empati): perhatian, perhatian pada individu yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggannya. 

Skala pengukuran dimensi kualitas layanan dalam penelitian ini 

menggunakan skala SERVQUAL. SERVQUAL merupakan penjelasan skala 

multi-item dengan reliabilitas serta validitas yang bagus yang bisa digunakan 

oleh pelaku bisnis untuk mengukur ekspektasi serta persepsi pelanggan 

sehingga bisa meningkatkan pelayanan (Parasuraman, Zeithaml, Berry, 1988). 

Skala SERVQUAL bisa digunakan untuk memonitor jalannya kinerja 

layanan, untuk menilai keseluruhan kinerja layanan perusahaan, untuk 

menentukan keterkaitan kepuasan dengan intensi perilaku, serta untuk menilai 

kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan (Zeithaml & Bitner, 2003, 

hal. 128-129); tetapi dalam penelitian ini hanya digunakan terbatas untuk 

melihat faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas pelayanan saja. 

SERVQUAL telah banyak diterapkan secara produktif  dalam banyak 

konteks, budaya, dan negara untuk mengukur kualitas layanan baik dalam 

industri komersial maupun organisasi sektor publik (Zeithaml & Bitner, 2003: 

138). SERVQUAL lazim disebut dengan P-E Gaps Theory karena dalam 

skala SERVQUAL memang menghitung kesenjangan antara persepsi dengan 

harapan pelanggan atas jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa. 

2.6.2. Kesenjangan dalam Kualitas Layanan  

Pelayanan yang diberikan tidak selalu bisa sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh pelanggan. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan 

pelayanan bisa menimbulkan ketidakpuasan pada pelanggan. Memahami 

potensi adanya kesenjangan antara persepsi dan harapan akan membuat 
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perusahaan bisa mengantisipasi kesenjangan negatif yang akan menghambat 

kemampuan bersaing sebuah institusi bisnis.  

Model Kesenjangan Kualitas Pelayanan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 4. Model Kesenjangan Kualitas Pelayanan6 

Terdapat empat kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan. 

Kesenjangan pertama adalah tidak mengetahui apa yang diharapkan oleh 

pelanggan. Kesenjangan yang kedua adalah tidak memilih desain dan 

standard pelayanan yang tepat. Ketiga, kesenjangan karena tidak 

menghantarkan layanan sesuai dengan desain dan standard pelayanan. 

Kesenjangan yang keempat adalah ketidaksesuaian antara kinerja dengan 

pelayanan yang dijanjikan.  

                                                            
6 Ibid, hal. 46 
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Tabel 2.2. Model Kesenjangan Kualitas Layanan 

Model Kesenjangan Penyebab Rincian Penyebab 

Kesenjangan 1 

Tidak mengetahui 
apa yang 
diharapkan 
pelanggan 

Orientasi Penelitian 
Pemasaran yang 
tidak Memadai 

Kurangnya riset pemasaran 
Penelitian tidak terfokus pada kualitas 
layanan 
Kurang memanfaatkan penelitian pemasaran 

Kurangnya 
Komunikasi yang 

Masuk 

Kurangnya interaksi antara manajemen 
dengan pelanggan 
Komunikasi antar manajer dengan karyawan 
sangat kurang 

Kurangnya Fokus 
Hubungan 

Segmentasi pasar yang lemah 

Lebih berfokus pada transaksi daripada 
relasi/hubungan 
Lebih berfokus pada pelanggan baru daripada 
hubungan pelanggan 

Pemulihan Jasa 
yang Kurang 

Kurang berani untuk mendengarkan 
komplain pelanggan 
Gagal untuk melakukan perubahan 
penyesuaian ketika terjadi kesalahan 
 
Tidak adanya mekanisme pemulihan jasa 
yang tepat 
 

 

 

 

Kesenjangan 2 

Tidak memilih 
desain dan 
standard pelayanan 
yang tepat 
 
 
 
 
 
 

Desain Pelayanan 
yang Buruk 

Proses pengembangan layanan baru yang 
tidak sistematis 
Tidak jelas, desain pelayanan yang 
membingungkan 
 
Gagal untuk menyesuaikan antara desain 
pelayanan dengan positioning layanan 

Tidak Adanya 
Standard yang 

Ditentukan 
Berdasarkan  
Keinginan 
Pelanggan 

Kurangnya standard pelayanan yang sesuai 
dengan keinginan pelanggan 
Tidak adanya proses manajemen untuk 
berfokus pada tuntutan pelanggan 
 
Tidak adanya proses formal untuk merancang 
dan menentukan sasaran kualitas pelayanan 

Bukti Fisik dan 
Lingkup Jasa yang 

Tidak Tepat 

Gagal untuk mengembangkan fasilitas fisik 
yang sejalan dengan harapan pelanggan 
Desain lingkup jasa tidak selaras dengan 
kebutuhan pelanggan maupun karyawan 
Perawatan dan peremajaan lingkup jasa yang 
tidak memadai 
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Tabel 2.2. Model Kesenjangan Kualitas Layanan (Lanjutan) 

Model Kesenjangan Penyebab Rincian Penyebab 

Kesenjangan 3 

Tidak 
menghantarkan 
layanan sesuai 
dengan standard 
dan desain 
pelayanan 

Buruknya 
Kebijakan Sumber 

Daya Manusia 

Rekrutmen karyawan yang tidak efektif 
Ambiguitas peran dan konflik peran 

Buruknya karyawan – tidak bisa selaras 
dengan teknologi yang ada dalam 
pekerjaannya 
Sistem evaluasi dan kompensasi yang tidak 
tepat 
Kurangnya pemberdayaan dan kerja tim 

Pelanggan yang 
tidak Memenuhi 

Perannya 

Pelanggan yang kurang pengetahuan pada 
peran dan tanggung jawabnya 
Pelanggan yang memberikan dampak negatif 
pada pelanggan lainnya 

Permasalahan pada 
Penghubung 

Layanan 

Permasalahan pada saluran/channel 
penghubung antara tujuan dengan kinerja 
Sulitnya mengontrol kualitas dan konsistensi 

Gagal untuk 
menyelaraskan 

penawaran dengan 
permintaan 

Gagal untuk menstabilkan titik puncak dan 
titik turun permintaan 
Terlalu bergantung pada harga dalam 
menstabilkan permintaan 

Kesenjangan 4 

Ketidaksesuaian 
antara kinerja 
dengan pelayanan 
yang dijanjikan 

Kurangnya 
Komunikasi 

Pemasaran Jasa 
yang Terpadu 

Kecenderungan untuk memandang bahwa 
komunikasi eksternal merupakan bagian 
yang terpisah 
Tidak adanya pemasaran interaktif dalam 
perencanaan komunikasi 
Tidak adanya program  pemasaran internal 
yang kuat 

Manajemen 
Harapan Pelanggan 
yang Tidak Efektif 

Tidak adanya manajemen harapan pelanggan 
dalam segala bentuk komunikasi 
Kurangnya pendidikan yang memadai 
terhadap pelanggan 

Berjanji Terlalu 
Berlebihan 

Terlalu berlebihan dalam iklan 
Terlalu berlebihan pada janji pada bukti 
fasilitas fisik yang ada 

Kurangnya 
Komunikasi 
Horizontal 

Kurangnya komunikasi antara bagian 
penjualan dengan operasional 
Kurangnya komunikasi antara bagian 
periklanan dengan operasional 
Perbedaan kebijakan maupun prosedur antar 
cabang atau departemen 
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2.7. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Landasan Teori Penelitian Terdahulu 

Kualitas Pelayanan  
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

Cabang Blitar 

Dimensi Kualitas  
Pelayanan  

1. Tangible (X1) 
2. Reliability (X2) 
3. Responsiveness (X3) 
4. Assurance (X4) 
5. Empathy (X5) 

Analisis Kuantitatif 
1. Uji validitas 
2. Uji reliabilitas 
3. Uji Asumsi Klasik 
4. Gap-Analysis 
5. Regresi Linier Berganda 
6. Uji F 
7. Uji T 

Kepuasan Nasabah (Y) 

Kuesioner 

Nasabah Puas Nasabah Tidak Puas 



28 
 

 

2.8. Kerangka Hipotesis dan Hipotesis Penelitian 

2.8.1. Kerangka Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   : hubungan parsial  
    
   : hubungan simultan 

   : faktor dominan   

Gambar 2.6. Kerangka Hipotesis 

Masing-masing variabel akan dianalisis terkait dengan pengaruhnya 

secara simultan maupun parsial. Di dalam penelitian yang dilakukan dalam 

beberapa jurnal yang dirujuk sebagai penelitian pendahulu7, setiap variabel 

tersebut mempunyai pengaruh signifikan baik secara parsial maupun 

simultan. Mengacu pada jurnal PZB (1988,1991), yang salah satu subjek 

penelitiannya dilakukan di perusahaan perbankan, pengaruh-pengaruh dari 

variabel terikat yang dimasukkan dalam dimensi kualitas layanan ini tetap 

                                                            
7 Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985, 1988,1991); Arash Sahin; Okan Veli SAFAKLI, Abdul 
Qawi & Lynn Owen 
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harus dianalisis untuk menentukan variabel manakah yang paling dominan 

berpengaruh pada kualitas layanan.  

2.8.2. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka hipotesis penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Diduga variabel-variabel bebas dalam kualitas layanan yang tercakup 

dalam lima dimensi kualitas layanan ini mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, 

Cabang Blitar. 

2. Diduga variabel-variabel bebas dalam kualitas layanan yang tercakup 

dalam lima dimensi kualitas layanan ini mempunyai pengaruh secara 

parsial terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, 

Cabang Blitar. 

3. Diduga dimensi variabel kehandalan (reliability) adalah variabel yang 

dominan pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat 

Indonesia Tbk., Cabang Blitar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dilihat dari sifat 

analisisnya. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian yang menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Metode 

penelitian yang dipakai adalah metode survei karena menggunakan kuesioner dari 

sampel pada suatu populasi sebagai sumber data utamanya.  

Jenis penelitian eksplanatori dengan metode survei ini dipilih karena 

memang penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel dimensi kualitas layanan dengan kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat 

Indonesia Tbk., yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada sampel 

dari populasi nasabah sebagai data primer untuk mengukur kualitas pelayanan PT. 

Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

 
3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal 

minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2006). Populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Blitar. Sampel yang akan diambil pada penelitian ini adalah nasabah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Blitar yang berusia di atas 17 tahun 

dan pernah bertransaksi atas nama sendiri di bank yang bersangkutan. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability 

sampling karena peluang terpilihnya elemen untuk menjadi subjek tidak diketahui. 
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Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yakni teknik 

pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat 

memberikan informasi yang diinginkan, karena mereka adalah satu-satunya yang 

memiliki atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 

2006). Melihat adanya batasan karakteristik responden seperti: 

a. Responden adalah nasabah BRI Cabang Blitar yang paling tidak berusia 

17 tahun. Karakteristik ini dimaksudkan untuk menjamin jawaban yang 

relevan atas kuesioner yang diberikan. Batasan usia ini diharapkan bisa 

menjadi standard minimal kemampuan menjawab dan kredibilitas jawaban 

yang diberikan oleh responden. 

b. Responden merupakan nasabah BRI yang pernah melakukan transaksi di 

bank terkait atas nama pribadi. Diharapkan dengan karakteristik ini 

responden benar-benar bisa menggambarkan pengalaman pelayanan yang 

dituangkan secara tepat dalam jawaban kuesioner yang diberikan. 

maka purposive sampling tepat digunakan untuk penelitian ini. 

Jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini adalah 75 responden. 

Mengacu pada pendapat Roscoe dalam Sekaran (2006) bahwa dalam penelitian 

multivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran sampel sebaiknya 

beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas dan satu 

variabel terikat; seharusnya sampel yang diambil adalah 60 responden. Untuk 

memperkuat validitas hasil dari pengolahan data nantinya, maka penelitian ini 

mengambil 75 responden sebagai sampelnya.  
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3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Blitar yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Blitar. 

 
3.4. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada responden penelitian. 

Sedangkan data sekunder digali peneliti dari data perusahaan, literatur terkait, dan 

internet.  

 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Kuesioner.  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari 

kuesioner yang digunakan oleh Parasuraman, Zaithaml, dan Berry (1994) 

ketika melakukan pengukuran kualitas pelayanan pada berbagai 

perusahaan, termasuk didalamnya adalah lembaga keuangan. Kuesioner ini 

terdiri dari tiga sesi; pertama berisi identitas responden, kedua berisi 

tentang harapan responden pada bentuk bank dan jasa perbankan yang 

berkualitas dalam pelayanannya, dan ketiga tentang persepsi responden 

terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.  

Menurut Sekaran (2006), kuesioner adalah daftar pernyataan 

tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh 

responden, biasanya dalam pilihan yang didefinisikan dengan jelas. 

Kuesioner merupakan suatu mekanisme pengumpulan data yang efisien 
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jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan bagaimana 

mengukur variabel penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini diberikan 

secara pribadi kepada responden.  

b. Dokumentasi 

Mengumpulkan data penunjang yang berasal dari buku, laporan, 

majalah, catatan, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian yang 

sedang dijalankan adalah kegiatan dokumentasi yang dilakukan oleh 

penulis untuk menunjang data primer penelitian. Dokumentasi didalamnya 

juga termasuk riset kepustakaan.  

 
3.6. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai. Penelitian ini mempunyai dua jenis variabel yakni variabel bebas, dan 

variabel terikat. 

3.6.1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas disebut juga variabel prediktor atau variabel independen. 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik 

secara negatif maupun positif (Sekaran, 2006). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah dimensi kualitas layanan yang 

terdiri dari 5 dimensi. Didalam pengukuran, diperlukan adanya beberapa 

indikator untuk masing-masing dimensi, yang mewakili persepsi dan harapan 

dari nasabah.  

Untuk variabel bebas yang menunjukkan persepsi nasabah penomoran 

variabelnya adalah sebagai berikut: Xm.n(p).  
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dimana  X = variabel bebas 

  m = angka yang menunjukkan golongan dari variabel 

  n = angka yang menunjukkan golongan dari indikator. 

  p = indikator pada persepsi nasabah 

sementara untuk indikator yang menunjukkan harapan nasabah dinomori 

sebagai berikut: Xm.n(e) 

 dimana  X = variabel bebas 

  m = angka yang menunjukkan golongan dari variabel 

  n = angka yang menunjukkan golongan dari indikator. 

  e = indikator pada harapan nasabah 

a. Tangibles (Bukti Fisik): fasilitas fisik, peralatan, serta tampilan dari 

personel dan tempat. 

Bukti fisik sebagai variabel bebas disimbolkan dengan huruf X1. 

Sementara untuk indikator-indikator yang ada pada variabel X1
 ini 

adalah sebagai berikut: 

X1.1p. = PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. mempunyai peralatan dan 

teknologi yang memadai dalam memberikan pelayanan 

kepada nasabah. 

X1.1e. = Bank yang berkualitas seharusnya mempunyai peralatan dan 

teknologi yang memadai dalam memberikan pelayanan 

kepada nasabah 

X1.2p. = PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. mempunyai desain tempat 

duduk, meja pelayanan, setting, dan penataan kantor yang 

menarik dan nyaman. 
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X1.2e. = Bank yang berkualitas seharusnya mempunyai desain tempat 

duduk, meja pelayanan, setting, dan penataan kantor yang 

menarik dan nyaman. 

X1.3p. = Karyawan/ pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

berpenampilan rapi, sopan, dan menarik dalam berpakaian 

saat bekerja. 

X1.3e. = Karyawan/ pegawai Bank yang berkualitas seharusnya 

berpenampilan rapi, sopan, dan menarik dalam berpakaian 

saat bekerja. 

X1.4p. = Tempat parkir, pamflet, slogan pelayanan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Tbk., menunjang kenyaman dan keindahan fisik 

kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar. 

X1.4e. = Tempat parkir, pamflet, slogan pelayanan bank yang 

berkualitas, seharusnya bisa menunjang kenyaman dan 

keindahan fisik kantor Bank tersebut. 

b. Reliability (Kehandalan): kemampuan untuk berkinerja sesuai dengan 

layanan yang telah dijanjikan secara handal dan akurat. 

X2.1p = Ketika PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar 

menjanjikan sesuatu kepada nasabah, maka hal itu 

dilaksanakan sebagaimana yang telah dijanjikan. 

X2.1e = Ketika Bank yang berkualitas menjanjikan sesuatu kepada 

nasabah, maka hal itu akan dilaksanakan sebagaimana yang 

telah dijanjikan. 
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X2.2p  = Saat nasabah mengalami kesulitan, PT. Bank Rakyat 

Indonesia Tbk Cabang Blitar menunjukkan keinginan yang 

tulus untuk memecahkan kesulitan tersebut. 

X2.2e  = Saat nasabah mengalami kesulitan, Bank yang berkualitas 

akan menunjukkan keinginan yang tulus untuk memecahkan 

kesulitan tersebut. 

X2.3p  = PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar memberikan 

pelayanan yang tepat sesuai dengan urutan waktu. 

X2.3e  = Bank yang berkualitas akan memberikan pelayanan yang tepat 

sesuai dengan urutan waktu. 

X2.4p  = PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar memberikan 

pelayanan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. 

X2.4e  = Bank yang berkualitas akan memberikan pelayanan sesuai 

dengan waktu yang dijanjikan. 

X2.5p  = PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar memegang 

prinsip yang kuat untuk tidak melakukan satu kesalahan pun. 

X2.5e  = Bank yang berkualitas seharusnya memegang prinsip yang 

kuat untuk tidak melakukan satu kesalahan pun. 

c. Responsiveness (Daya Tanggap): keinginan untuk membantu 

pelanggan serta memberikan layanan dengan segera.  

X3.1p  = Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar 

memberitahu kepada nasabah kapan pelayanan akan 

diberikan dengan tepat kepada nasabah. 
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X3.1e  = Karyawan Bank yang berkualitas seharusnya memberi tahu 

kepada nasabah kapan pelayanan akan diberikan dengan tepat 

kepada nasabah. 

X3.2p  = Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar 

memberikan pelayanan dengan segera. 

X3.2e  = Karyawan Bank yang berkualitas akan memberikan pelayanan 

dengan segera. 

X3.3p  = Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar 

selalu berkeinginan untuk membantu nasabah. 

X3.3e  = Karyawan Bank yang berkualitas seharusnya selalu 

berkeinginan untuk membantu nasabah. 

X3.4p  = Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar 

tidak pernah terlihat terlalu sibuk dalam merespon setiap 

permintaan dan pertanyaan dari nasabah. 

X3.4e  = Karyawan bank yang berkualitas seharusnya tidak pernah 

terlihat terlalu sibuk dalam merespon setiap permintaan dan 

pertanyaan dari nasabah. 

d. Assurance (Jaminan): pengetahuan dan rasa hormat karyawan serta 

kemampuan karyawan untuk memunculkan rasa percaya pada 

pelanggan. 

X4.1p  = Sikap dari karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang 

Blitar bisa memunculkan rasa percaya pada diri nasabah. 

X4.1e  = Sikap dari karyawan Bank yang berkualitas seharusnya bisa 

memunculkan rasa percaya pada diri nasabah. 
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X4.2p  = Nasabah merasa aman dalam bertransaksi dengan PT. Bank 

Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar 

X4.2e  = Nasabah Bank yang berkualitas seharusnya merasa aman 

dalam bertransaksi 

X4.3p  = Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar 

selalu bersikap jujur kepada nasabah. 

X4.3e  = Karyawan Bank yang berkualitas akan selalu bersikap jujur 

kepada nasabah. 

X4.4p = Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar 

mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang memadai 

mengenai sistem dan produk perbankan di PT. Bank Rakyat 

Indonesia Tbk Cabang Blitar sehingga mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan nasabah. 

X4.4e = Karyawan Bank yang berkualitas seharusnya mempunyai 

pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai 

sistem dan produk perbankan di PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tbk Cabang Blitar sehingga mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan nasabah. 

e. Empathy (Empati): perhatian, perhatian tulus yang bersifat individual 

yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. 

X5.1p  = PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar memberikan 

perhatian yang baik kepada nasabah. 

X5.1e  = Bank yang berkualitas akan memberikan perhatian yang baik 

kepada nasabah. 
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X5.2p  = PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar mempunyai 

jadwal buka pelayanan yang nyaman bagi semua nasabahnya. 

X5.2e  = Bank yang berkualitas seharusnya mempunyai jadwal buka 

pelayanan yang nyaman bagi semua nasabahnya. 

X5.3p  =  PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar mempunyai 

karyawan yang memberikan perhatian yang baik kepada 

nasabah. 

X5.3e  =  Bank yang berkualitas seharusnya mempunyai karyawan yang 

memberikan perhatian yang baik kepada nasabah. 

X5.4e  = Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, bersifat tulus 

dalam memahami keinginan nasabah. 

X5.4e  = Karyawan Bank yang berkualitas seharusnya bersifat tulus 

dalam memahami keinginan nasabah. 

X5.5p  =  Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar 

selalu memahami kebutuhan khusus dari nasabah. 

X5.5e  =  Karyawan Bank yang berkualitas akan selalu memahami 

kebutuhan khusus dari nasabah. 

3.6.2. Variabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama penelitian. 

Variabel terikat disebut juga variabel dependen atau variabel kriterion 

(Sekaran, 2006). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah (Y) PT. 

Bank Rakyat Indonesia Tbk. yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya 
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perubahan pada variabel bebas secara langsung. Indikator-indikator dari 

kepuasan nasabah adalah sebagai berikut:  

Y1.1.=  Saya merasa puas dengan sistem layanan perbankan yang 

dijalankan Bank Rakyat Indonesia Cabang Blitar 

Y1.2.=  Saya merasa senang dengan keputusan saya menabung di Bank 

BRI Cabang Blitar dan tidak akan berpindah ke Bank lain  

Y1.3.= Saya merekomendasikan kepada orang lain untuk menjadi 

nasabah Bank BRI Cabang Blitar. 

 
3.7. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada 

penelitian terdahulu dalam PZB (1988 & 1991) yakni skala Likert. Pengukuran 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang pada suatu 

fenomena sosial atau yang disebut dalam variabel penelitian ini menggunakan 

Skala Likert.  Skala Likert yang digunakan mempunyai rentang mulai dari sangat 

positif sampai sangat negatif. Untuk menguantifikasi jawaban guna dikalkulasi 

dalam analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut diberi skor mulai dari yang 

paling negatif (sangat tidak setuju) adalah 1 hingga yang paling positif (sangat 

setuju) adalah 5. Skala Likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek 

setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pada skala 5 titik dengan susunan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



41 
 

 

Tabel 3.1. Skala Likert 
Skala Keterangan 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Tidak Berpendapat 

4 Setuju 

5 Sangat Tidak Setuju 

      (Sumber Sekaran, 2006, terj. Hal. 31-32) 

 
3.8. Uji Instrumen 

Untuk melakukan uji yang terkait, penelitian ini memanfaatkan perangkat 

lunak SPSS Ver. 16 for Windows dengan beberapa instrumen didalamnya seperti 

uji validitas, reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik yang akan dibahas pada poin 

selanjutnya. Uji validitas dan reliabilitas merupakan dua persyaratan penting yang 

harus dipenuhi supaya data yang dikumpulkan bisa dikatakan data yang baik 

(Ghozali, Imam: 2006).  

3.8.1. Uji Validitas 

 Keabsahan suatu instrumen ditentukan dengan uji validitas. Kebasahan 

bersinonim dengan valid atau sahih. Keabsahan instrumen yang tinggi 

menunjukkan bahwa validitas instrumen tersebut tinggi, dan vice versa. 

Apabila sebuah instrumen mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat, maka instrumen 

tersebut dikatakan valid. Untuk menguji validitas digunakan teknik Korelasi 

Product Momen Pearson dengan level signifikansi 0.05 poin sebagai nilai 

kritisnya, yang mana r dirumuskan sebagai berikut:  
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dimana :  r  = Koefisien korelasi Product Moment 

  X = Skor Variabel Bebas (X) 

  Y = Skor Variabel Terikat (Y) 

  N = Jumlah sampel Responden 

Apabila nilai r lebih kecil dari 0.05 maka dinyatakan valid, dan sebaliknya. 

Disamping itu, untuk melihat validitas data bisa dilakukan dengan 

membandingkan rhitung  dengan rtabel ,  yang mana jika rhitung lebih besar dari 

pada  rtabel  maka dinyatakan valid.  

3.8.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kehandalan jawaban yang 

muncul dari pertanyaan yang ada pada variabel. Variabel dikatakan reliable 

atau handal apabila jawaban yang muncul dari seseorang pada pertanyaan yang 

diajukan dalam variabel tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas dilakukan dengan mengukur nilai Cronbach’s Alpha. Jika nilai 

reliabilitas instrumen yang ditunjukkan oleh nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 

0.6 , maka bisa dikatakan bahwa instrumen ini reliabel. 
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3.9. Uji Asumsi Klasik 

3.9.1. Uji Asumsi Multikolinieritas 

Multikolonieritas merupakan gejala bahwa variabel bebas mempunyai 

korelasi. Seharusnya, tidak ada korelasi yang terjadi pada variabel bebas. 

Untuk mengetahui adanya multikolinieritas atau tidak, digunakan Tolerance 

dan Variance Inflation Factor; apabila angka VIF < 10 dan angka tolerance < 

1, maka tidak terjadi multikolinieritas. 

3.9.2. Uji Asumsi Heteroskedasitas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak bersifat heteroskedastik. 

Heteroskedastisitas mencerminkan adanya ketidaksamaan varians dari suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Seharusnya varians dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain bersifat homokedastik. Uji heteroskedastisitas ini bisa 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik pada grafik 

menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 ada sumbu Y.  

3.9.3. Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk mengetahui apakah model regresi, variabel bebas, 

variabel terikat, mempunyai distribusi normal atau tidak. Distribusi normal 

digambarkan dengan adanya kurva yang simetris. Model regresi yang baik 

adalah model regresi dengan distribusi data yang normal, atau paling tidak 

mendekati normal.  
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3.10. Teknik Analisis Data 

3.10.1. Gap Analysis 

Gap analisis mengurangkan antara persepsi dengan harapan nasabah. 

Rumusan penguraian gap analysis tersebut seperti yang dikemukakan oleh 

PZB (1985) adalah sebagai berikut: 

Jika E > P, maka kualitas yang dipersepsikan akan lebih kecil daripada 
kepuasan, dan akan berdampak pada kualitas yang sama sekali tidak 
bisa diterima. Pada saat E = P maka nasabah akan merasa puas. 
Terlebih lagi, jika E < P, yang berarti kualitas yang dipersepsikan lebih 
tinggi daripada kepuasan. Titik inilah yang disebut kepuasan yang ideal. 
 

Teknik analisis ini merupakan bagian dari pengukuran kualitas pelayanan 

yang dibahas dalam penelitian ini. Setelah dikurangkan antara persepsi dengan 

harapan, berikutnya adalah menjumlahkan nilai dari keseluruhan indikator 

pada tiap variabel, kemudian mengambil rata-rata tiap variabel tersebut. Hasil 

rata-rata pada nilai tiap variabel yang ada merupakan ukuran kualitas 

pelayanan yang tidak tertimbang. Untuk melihat kesenjangan antara persepsi 

dan harapan yang terjadi pada masing-masing indikator, dilakukan 

pengurangan antara skor rata-rata masing-masing indikator pada sesi persepsi 

dengan skor rata-rata pada indikator yang sama pada sesi harapan. Dalam hal 

ini, variabel harapan dianggap sebagai variabel yang menilai sesuatu (atau 

indikator) sebelum menerima pelayanan; sedangkan variabel persepsi diartikan 

sebagai variabel yang menilai sesuatu yang sama (atau indikator yang sama) 

pasca pelayanan. 

3.10.2. Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Melihat sejauh mana kaitan perubahan 
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yang terjadi pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi linier 

berganda ini dilakukan jika terdapat paling tidak dua variabel bebas. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 .....+ e 

Y  = kepuasan nasabah 

a  = bilangan konstan 

b  = koefisien regresi 

X1 = skor variabel bukti fisik/ tangibles 

X2 = skor variabel Kehandalan/ reliability 

X3 = skor variabel daya tanggap/ responsiveness 

X4 = skor variabel jaminan/ assurance 

X5 = skor variabel empati/ empathy 

e  = kesalahan prediksi (error) 

3.11. Uji Hipotesis 

 3.11.1. Uji Simultan/ Uji F (ANOVA) 

Analisis simultan dilakukan dengan uji F untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. 

Untuk mengetahui pengaruh simultan ini dapat menggunakan Fhitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

Fhitung = 

1
)1( 2

2

−−
−

kn
R

k
R

 

R2 = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sampel 
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Apabila Fhitung > Ftabel dan nilai probabilitas < 0,05 maka α, H0 ditolak 

(signifikan) karena berarti ada pengaruh signifikan secara simultan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

3.11.2. Uji Parsial/ Uji-t 

 Analisis parsial digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing 

variabel (secara parsial) dengan menggunakan Uji-t. Uji t digunakan untuk 

menentukan variabel bebas yang mana sajakah yang berpengaruh terhadap 

variabel terikat; serta menentukan dari variabel-variabel bebas yang 

berpengaruh setelah diuji parsial, bisa ditentukan variabel bebas mana yang 

paling dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Gambaran Umum Perusahaan8 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der 

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik 

Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 

Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. 

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja. Pada periode 

setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 

Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di 

Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan 

pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan 

baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan 

berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui 

PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) 

yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche 

Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) 

No. 9 tahun 1965, BKTN diintergrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan 

nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. 

                                                            
8 Semua sumber primer pada poin 4.1 diunduh dari situs resmi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. 
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Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 

tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. 

Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan 

Nelayan(eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit 

II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II 

bidang Ekspor Impor (Exim). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang 

Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-

undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan 

Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat 

Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan 

Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok 

BRI sebagai Bank Umum. 

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 

1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah 

menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 

100% ditangan Pemerintah. 

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan 

pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus 

pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain 

tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 

6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 
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dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 

milyar. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka 

sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 

4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 

Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang 

Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island 

Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor 

Mobil Bank, 193 P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. 

4.1.2. Lokasi Perusahaan 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Blitar berlokasi di Jalan Ahmad 

Yani Kota Blitar.  

4.1.3. Visi dan Misi 

a. Visi BRI 

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah.  

b. Misi BRI 

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk 

menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.  

2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional dengan melaksanakan praktek good corporate 

governance.  
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3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.  

4.1.4. Produk dan Layanan 

Produk dan layanan bank BRI terdiri dari simpanan, pinjaman, produk 

konsumer, 

a. Simpanan: Produk simpanan terdiri dari tiga hal: deposito, giro dan 

tabungan. 

1. Deposito: DepoBri Rupiah, DepoBri Valas, DepoBri on Call, dan 

SertiBRI. 

a) Depobri Rupiah 

DepoBRI Rupiah dari Bank BRI merupakan produk deposito 

yang memberikan kenyamanan  dan keamanan dalam investasi 

dana Anda. 

b) Depobri Valas 

Bank BRI menawarkan DepoBRI Valas yang memberikan 

kenyamanan  investasi dana nasabah dalam mata uang asing. 

c) Depobri on Call,  

Deposit on Call (DOC) dari Bank BRI merupakan produk deposito 

yang menawarkan hasil investasi yang tinggi. 

d) SertiBRI 

2. Giro: GiroBRI Rupiah dan GiroBRI Valas. 

a) GiroBRI Rupiah 

GiroBRI Rupiah merupakan simpanan yang akan mempermudah 

transaksi bisnis dan keuangan nasabah. 
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b) GiroBRI Valas 

GiroBRI Valas merupakan produk simpanan pihak ketiga dalam 

mata uang asing. 

3. Tabungan: BriTama, Simpedes, Tabungan Haji, BRI Prioritas, 

Britama Dollar. 

a) BriTama 

BritAma adalah tabungan dari BANK BRI. Dengan sistem Real 

Time On-Line di seluruh Indonesia nasabah dapat melakukan 

penyetoran dan penarikan tunai di Kantor-Kantor Cabang BANK 

BRI dan dilengkapi dengan fasilitas Kartu BritAma PrimeCard. 

b) Simpedes 

Tabungan Simpedes BRI adalah simpanan masyarakat dalam 

bentuk tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di 

Kantor Cabang Khusus / Kanca / KCP / BRI Unit, yang penyetoran 

dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun 

jumlahnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. 

c) Tabungan Haji,  

d) BRI Prioritas,  

Merupakan layanan eksklusif BRI Prioritas yang senantiasa 

memberikan beragam kemudahan kepada Nasabah di segala 

keadaan dan kebutuhan. Keuntungan yang ditawarkan adalah 

fasilitas Priority Banking Manager dan Priority Banking Officer. 
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e) BriTama Dollar 

Simpanan Dollar BRI merupakan simpanan dalam mata uang 

Dollar yang akan memenuhi kebutuhan akan simpanan dalam 

valuta asing. 

b. Pinjaman: Mikro, Ritel, Menengah, Program 

Produk-produk pinjaman ditujukan kepada para nasabah yang 

berorientasi pada pengembangan bisnis usahanya dengan beberapa 

persyaratan persyaratan umum yang diperlukan dalam pengajuan kredit 

usaha kepada BRI. 

1. Mikro 

Kredit atau pinjaman mikro mempunyai satu produk yang disebut 

dengan Kupedes.  

Kupedes adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI Unit 

(bukan oleh Kantor Cabang BRI atau Bank lain), untuk 

mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. 

Sedangkan sektor-sektor yang dibiayai Kupedes adalah sektor 

pertanian, perindustrian, jasa lainnya.  

2. Ritel 

a) Kredit Agunan Kas  

b) Kredit Express  

c) Kredit Investasi  

d) Kredit Modal Kerja  

e) Kredit Modal Kerja Ekspor (KKM Ekspor) 

f) Kredit Modal Kerja Impor  
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g) Kredit Modal Kerja Konstruksi  

h) BRI Guna  

i) Bank Garansi  

j) Kredit Waralaba  

k) Kredit SPBU  

l) Kredit Resi Gudang  

m) Kredit Talangan BBM  

n) Kredit Modal Kerja Konstruksi - BO I  

3. Menengah 

Kredit menengah diperuntukkan bagi bidang Agribisnis dan Bisnis 

Umum. 

4. Program: KPEN-RP, KPR & KPRS Bersubsidi, Kredit 

Ketahanan Pangan dan Energi, KUR. 

a) KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi 

Perkebunan) 

b) KPR & KPRS Bersubsidi  

c) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi  

d) KUR (Kredit Usaha Rakyat) 

Kredit Usaha Rakyat bagi Usaha Mikro, Kecil & Koperasi. 

c. Produk Konsumer 

1. Kartu Kredit BRI 

Keuntungan memiliki Kartu Kredit BRI adalah diterima di seluruh 

dunia, bunga murah sepanjang waktu, pembayaran minimum, 

kemudahan pembayaran tagihan melalui ATM BRI, perlindungan 
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asuransi, Executive Airport Lounge, Fasilitas Kartu Tambahan 

(Supplement Card). 

2. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 

3. KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) 

4. KMG (Kredit Multi Guna) 

5. KIOS 

d. Investment Banking: DPLK, ORI, Reksadana, Produk Jasa 

Investmen 

1. DPLK  

DPLK BRI mempersembahkan produk Investasi Rencana Pensiun BRI 

yang akan mewujudkan investasi bahagia di hari tua. 

Keuntungan Menjadi Peserta DPLK BRI adalah manfaat pensiun, 

akumulasi dana lebih cepat dari tabungan, hasil lebih optimal, pilihan 

investasi beragam, dan insentif pajak.  

2. ORI (Obligasi Negara Ritel)  

Obligasi Negara Ritel adalah Obligasi Negara yang diterbitkan 

Pemerintah Indonesia untuk dijual kepada individu atau perseorangan 

Warga Negara Indonesia  melalui Agen Penjual (Bank BRI) di pasar 

perdana. Manfat ORI bagi nasabah Bank BRI adalah hasil tinggi, 

ringan, aman, stabil, dan likuid. 

e. Jasa dan Layanan: Jasa Bisnis, Jasa Keuangan, Jasa Lain, 

Kelembagaan, E-Banking, Treasury, International 

1. Jasa Bisnis: Bank Garansi, Kliring, Remittance, SKBDN 

a) Bank Garansi  
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6. Treasury: Foreign Exchange, Money Market, Fixed Income 

Securities, Derivative and Structured Treasury Product 

a) Foreign Exchange  

Pelayanan transaksi Foreign Exchange diberikan dalam rangka 

untuk mengoptimalkan pendapatan dan memperbaiki performance 

keuangan nasabah. Produk-Produk Foreign Exchange adalah: 

Transaksi Today (Tod), Transaksi Tommorow (Tom), Transaksi 

Spot, Forward, Swap Buy/Sell, Swap Sell/Buy.  

b) Money Market 

Produk-Produk Money Market adalah sebagai berikut: Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), Negotiable Deposit, dan Deposito On Call 

(DOC). 

c) Fixed Income Securities  

Fixed Income securities merupakan surat berharga yang 

mempunyai jangka waktu tertentu dan dapat memberikan 

pendapatan yang pasti kepada pemegangnya. 

d) Derivative dan Structured Treasury Products  

Transaksi derivatif adalah transaksi yang di dasari oleh suatu 

kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan 

turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, 

nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan 

pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrument. 
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4.1.5. Penghargaan yang Diraih oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

Berikut ini adalah beberapa penghargaan yang diraih oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) dalam beberapa tahun terakhir. 

 
Asia Money-Best Bank 

2008 

 
SWA-Best Public 
Company 2008 

 
Alpha South Asia 

Best Bank Indonesia 
2008 

  

 
Bisnis Indonesia 

Award 2006 

 
Swa 2006 - Best 

Brand Award 
 

Info Bank 2006 - 
Kinerja Keuangan 

 
Finance Asia 2006 - 

Best Investor Relation 

 
Asian Banker 2006 - 

Retail Financial 
Services 

 
Euro Money 2006 - 

Best Bank Indonesia 

 
IBBA 

 
BANK TERBAIK 2003 

 
National Customer 

Day Award 
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Indonesia Best Brand 

Award 

 
The Best Public Bank 

2003 
Based On Eva 

Concept 

 
BUMN Terbaik 2004 

 
Tokoh Finansial 2004 - 

Kategori Perbankan 

 
The Best BUMN of 

the year 2004 

 
Superbrand 

Indonesia 2004 

 
Indonesian Customer 
Loyalty Award 2005  

Wajib Pajak Patuh 
2004 

 
The Best BUMN of 

The Year 2004 

 
Bisnis Indonesia 

Award 2004 - Bank 
Nasional Terbaik 

 
Padma Award 2004 

 
Pelancar Agribisnis 

 

  
IBBA 2004 

  
Annual Report Award 

2004 



60 
 

 

Bank Terbaik 2004 

 
Perusahaan yang 

peduli pada 
pengembangan 

informasi agribisnis 

 
Entrepeneur 

Agribusiness Award 
2004 

 
BUMN Terbaik 2004 

 
Upakarti 

 
Penghargaan Bank 

Terbaik 2002 

 
Penghargaan Rating 
Tertinggi Infobank 

Award 

 
Perusahaan 

Pendukung E-
Government ICT 

Award 

 
Penghargaan 

eCompany 

 
Sugianto Pioneer 

Award 

 
Gatra Customer 
Service Award  

Satya Lencana 
Pembangunan 

 
BRI ISO 9001 untuk 
bidang Risk Based 

Audit 



61 
 

 

 
FAO Award 

 
BANK Dengan 

Predikat Sangat 
Bagus 

 
FAO Award 

 
 
4.2. Karakteristik Responden 

 Berdasarkan 75 kuesioner yang didistribusikan kepada responden, bisa 

digambarkan beberapa karakteristik responden-responden sebagai bagian dari 

populasi objek penelitian ini. Pembagian uraian karakteristik responden nasabah 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Blitar adalah sebagai berikut: 

4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, diuraikan pada Tabel 

4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Perempuan 31 41,3 
2 Laki-Laki 44 58,7 
 TOTAL 75 100 

 
Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diuraikan beberapa informasi terkait 

dengan jenis kelamin responden. Responden perempuan mempunyai persentase 

sebesar 41,3% dari total responden. Sementara itu, responden laki-laki dengan 

persentase sebesar 58,7 %. Responden laki-laki lebih banyak 17,4% daripada 

responden perempuan.  Jumlah yang hampir berimbang ini dikarenakan pada 

waktu melakukan pengambilan sampel dengan penyebaran langsung kuisoner 

pada nasabah, terdapat beberapa PNS yang mengambil uang dan ibu-ibu yang 
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membayar tabungan haji. Ketika melakukan pengambilan sampel di lapangan, 

jumlah antara responden laki-laki dan perempuan hampir berimbang.  

4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Karakteristik responden berdasarkan usia, digolongkan berdasarkan 5 

kelompok, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini. 

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
No Kelompok Usia Frekuensi Persentase (%) 
1 17 – 20 tahun 1 1,3 
2 21 – 30 tahun 42 56 
3 31 – 40 tahun 22 29,3 
4 41 – 50 tahun 5 6,7 
5 > 50 tahun 5 6,7 
 TOTAL 75 100 

 
  Responden pada kelompok usia 17 – 20 tahun mempunyai persentase 1,3 

persen  saja; sementara itu,  persentase responden pada kelompok usia 21 – 30 

tahun sebesar 56 persen dari total responden. Untuk responden kelompok usia 

31 – 40 tahun sebesar 29,3 persen. Berikutnya, responden dengan kelompok 

usia 41 – 50 tahun memiliki persentase sebesar 6,7 persen. Responden pada 

kelompok usia lebih dari 50 tahun memiliki persentase yang sama dengan 

responden pada kelompok usia  41 – 50 tahun yaitu 6,7 persen.  Dua kelompok 

usia yang dominan, kelompok usia 21 – 30 tahun dan kelompok usia 31 – 40 

tahun, merupakan usia-usia produktif kerja dengan peluang berkepentingan 

dengan Bank yang lebih besar dibandingkan dengan tiga kelompok usia 

lainnya. 
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4.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Responden mempunyai jenjang atau latar belakang pendidikan yang 

berbeda yaitu SMP/SLTP, SMA/SMU, Strata 1, dan S2/S3. Gambaran latar 

belakang pendidikan responden didiskripsikan dalam Tabel 4.3 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 
1 SMP/SLTP 2 2,7 
2 SMA/SMU 37 49,3 
3 Strata 1 35 46,7 
4 S2 / S3 1 1,3 
 TOTAL 75 100 

 
Responden dengan tingkat pendidikan SMP/SLTP sederajat 2,7 persen 

dari total persentase, sedangkab pada tingkat pendidikan SMA/SMU, 

persentasenya adalah 49,3 persen dari keseluruhan responden. Responden 

dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) sebesar 46,7 persen; selanjutnya 

responden dengan kualifikasi pendidikan S2 hanya 1,3 persen. Karakteristik 

responden berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak secara berturut-turut 

adalah berpendidikan SMA/SMU kemudian S1. Angka ini muncul karena yang 

banyak bertransaksi pada saat dilakukan pengambilan sampel adalah responden 

yang mempunyai pekerjaan (PNS atau Karyawan) dan wiraswasta.  

4.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan meliputi responden yang 

bekerja pada perusahaan swasta atau sebagai karyawan, berwiraswasta, 

PNS/TNI/POLRI, pelajar atau mahasiswa, dan pensiunan. Tabel 4.4 berikut ini 

menjelaskan tentang sebaran latar belakang pekerjaan reponden. 

 
 



64 
 

 

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
No Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 
1 Swasta/Karyawan 28 37,3 
2 Wiraswasta 18 24 
3 PNS/TNI/POLRI 19 25,3 
4 Pelajar/Mahasiswa 9 12 
5 Pensiunan 1 1,3 
 TOTAL 75 100 

 
Persentase responden yang mempunyai latar belakang sebagai pekerja 

Swasta/Karyawan sebesar 37,3 persen, yang merupakan jumlah dengan 

frekuensi terbanyak. Untuk responden berlatar belakang pekerjaan wiraswasta 

sebesar 24 persen dari total responden yang ada. Responden dengan latar 

belakang pekerjaan PNS/TNI/POLRI sebesar 25,3 persen dari seluruh 

responden yang ada. Sebesar 12 persen berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa. 

Sementara itu, hanya 1,3 persen responden saja yang mempunyai latar 

belakang sebagai pensiunan. Profesi karyawan/swasta, wiraswasta, dan 

PNS/TNI/POLRI yang mendominasi responden adalah profesi yang potensial  

bagi bank untuk melakukan hubungan transaksi debet maupun kredit yang 

lebih jauh baik secara kualitas maupun kuantitasnya dibandingkan dengan yang 

berprofesi sebagai pelajar. Pensiunan yang kami sampling ini bertujuan untuk 

melakukan transaksi tabungan haji, yang meskipun frekuensinya rendah, tetapi 

tetap memberikan keuntungan bagi pihak bank.  

4.2.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan 

Selain berdasarkan jenis kelamin ,usia, tingkat pendidikan, dan 

pekerjaan, karakteristik responden juga dilihat berdasarkan penghasilan 

perbulan yakni responden yang perbulan berpenghasilan kurang dari              
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Rp. 500.000, Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000, Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000, dan 

lebih dari Rp. 1.500.000. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan per Bulan 
No Penghasilan per Bulan Frekuensi Persentase (%) 
1 < Rp. 500.000 10 13,3 
2 Rp.500.000-Rp.1.000.000 21 28 
3 Rp.1.000.001-Rp.1.500.000 19 25,3 
4 > Rp. 1.500.000 25 33,3 
 TOTAL 75 100 

 
Dari total keseluruhan responden, sebesar 13,3 persen mempunyai 

penghasilan per bulan kurang dari Rp.500.000; berikutnya, 28 persen dalam 

sebulan berpenghasilan antara Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000. Responden yang 

dengan penghasilan per bulan antara Rp. 1.000.001 s/d Rp. 1.500.000 memiliki 

persentase sebesar 25,3 persen; dan 33,3 persen mempunyai penghasilan di atas 

Rp. 1.500.000. Secara berturut-turut, persentase responden yang 

berpenghasilan terkecil (<Rp.500.000) hingga yang terbesar (>Rp.1.500.000) 

adalah 13,3 persen, 28 persen, 25,3 persen, dan 33,3 persen. Kebanyakan 

responden mempunyai angka gaji  per bulan lebih dari Rp.1.500.000; hal ini 

dikarenakan profesi responden banyak sebagai karyawan, PNS/TNI, 

wirausahawan dan berlatar belakang pendidikan S1 yang peluang 

penghasilannya rata-rata lebih dari Rp.1.500.000. 

4.2.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Transaksi Dalam 

Tiga Bulan Terakhir 

Frekuensi transaksi nasabah dalam tiga bulan terakhir menurut data 

sebanyak 14,7 persen, responden yang bertransaksi 1 kali saja di Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Blitar. Frekuensi transaksi antara 2 s/d 3 

kali dalam tiga bulan terakhir dilakukan oleh 41,3 persen responden. 

Frekuensi transaksi terbanyak (lebih dari 3 transaksi) dalam 3 bulan terakhir 
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dilakukan oleh responden dari ketiga kategori yang ada, sebesar 44 persen 

responden dari total populasi. Frekuensi transaksi yang dominan pada angka 

lebih dari 3 kali dalam sebulan merupakan salah satu indikator intensitas 

hubungan yang baik antara nasabah dengan pihak bank. Hanya 11 responden 

saja yang bertransaksi satu kali selama 3 bulan terakhir. Penjelasan intensitas 

interaksi nasabah dengan pihak bank dapat dilihat dalam Tabel 4.6 berikut 

ini. 

Tabel 4.6. Karakteristik Responden 
Berdasarkan Frekuensi Transaksi Dalam Tiga Bulan Terakhir 

No Frekuensi Transaksi Frekuensi Persentase (%) 
1 1 kali 11 14,7 
2 2- 3 kali 31 41,3 
3 > 3 kali 33 44 
 TOTAL 75 100 

 
4.2.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

Melihat karakteristik nasabah berdasarkan lamanya waktu menjadi 

nasabah, responden dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan karakteristik 

tersebut. Kelompok pertama yaitu nasabah yang kurang dari 2 tahun 

bergabung menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Blitar. Kelompok 

yang kedua merupakan kelompok yang telah menjadi nasabah selama 2 

sampai 5 tahun. Dan yang ketiga adalah kelompok yang telah menjadi 

nasabah selama lebih dari 5 tahun.  

Tabel. 4.7. Karakteristik Responden 
Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah 

No Lama Menjadi 
Nasabah Frekuensi Persentase (%) 

1 < 2 tahun 12 16 
2 2 – 5 tahun 37 49,3 
3 > 5 tahun 26 34,7 
 TOTAL 75 100 
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Responden yang menjadi nasabah kurang dari 2 tahun sebesar 16 persen 

dari total responden. Responden yang telah menjadi nasabah antara 2 s/d 5 

tahun mempunyai persentase 49,3 persen dari keseluruhan responden yang 

ada; dan sebesar 34,7 persen responden telah menjadi nasabah selama lebih 

dari 5 tahun. Responden yang menempati jumlah terbanyak dibandingkan dua 

kategori lainnya adalah responden dengan lama waktu menjadi nasabah antara 

2 s/d 5 tahun. Peringkat berikutnya adalah responden dengan lama waktu 

menjadi nasabah lebih dari lima tahun, kemudian yang terakhir adalah 

responden dengan lama waktu menjadi nasabah kurang dari 2 tahun. 

Pemusatan responden yang cenderung ke angka 2 s/d 5 tahun lamanya 

menjadi nasabah, dan juga lebih dari 5 tahun menjadi nasabah karena latar 

belakang responden yang kebanyakan mempunyai pekerjaan 

(swasta/karyawan, PNS/TNI/POLRI, ataupun wiraswasta) dengan frekuensi 

kebutuhan cukup tinggi untuk bertransaksi dengan Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Blitar. Dalam kuesioner, yang mengisi dengan kategori lebih 

dari 5 tahun lamanya menjadi nasabah, ada yang dalam praktiknya sudah lebih 

dari 10 tahun. Ini merupakan angka yang bagus pada cerminan awal loyalitas 

nasabah.  

4.2.8. Karakteristik Responden Berdasarkan Alasan Menabung  
di Bank Rakyat Indonesia 
 

Pelayanan ramah dan cepat, lokasi lebih mudah dijangkau, keamanan 

nasabah terjamin, produk dan fasilitas lain lebih menarik dan alasan lainnya 

digunakan untuk mengelompokkan responden berdasarkan alasan menabung 

di Bank Rakyat Indonesia. Jawaban responden Berdasarkan alasan menabung 

di BRI dijelaskan dalam Tabel 4.8 berikut ini. 
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Tabel 4.8. Karakteristik Responden 
Berdasarkan Alasan Menabung di Bank Rakyat Indonesia 

No Alasan Menabung Frekuensi Persentase (%) 
1 Pelayanan ramah dan cepat 25 33,3 
2 Lokasi lebih mudah dijangkau 27 36 
3 Keamanan nasabah terjamin 29 25,3 
4 Produk dan fasilitas lain lebih 

menarik 
3 4 

5 Lainnya 1 1,3 
 TOTAL 75 100 

 
 Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, sebagian responden (33 persen) 

mengemukakan pelayanan yang ramah dan cepat sebagai alasan menabung di 

Bank BRI. Sebagian lainnya (36 persen) memberikan alasan bahwa lokasi 

Bank BRI lebih mudah dijangkau merupakan alasan para nasabah tersebut 

menabung di Bank BRI, sedangkan 25,3 persen responden berikutnya 

mengemukakan alasan kemanan nasabah yang terjamin sebagai penyebab 

mengapa mereka menabung di Bank BRI. Hanya sebagian kecil nasabah (1,3 

persen) saja yang menyatakan bahwa alasan mereka menabung di bank BRI 

adalah karena produk dan fasilitas lain lebih menarik; dan hanya 1 responden 

saja yang menyatakan alasan lain-lain Alasan responden menabung di bank 

BRI tersebar secara merata. Dari ketiga hal yang mempunyai sebaran 

jawaban dominan (pelayanan yang ramah dan cepat, lokasi lebih mudah 

dijangkau, dan keamanan nasabah terjamin) merupakan item-item yang 

penting. Pelayanan yang dinilai sudah baik (ramah dan cepat), lokasi yang 

dinilai strategis (karena dekat/mudah dijangkau), dan rasa aman yang 

terjamin adalah hal-hal yang mencerminkan keunggulan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Blitar, meskipun baru secara umum. 
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4.2.9. Karakteristik Responden Berdasarkan Harapan pada Bank BRI 

Karakteristik responden berdasarkan harapan pada Bank BRI dibagi 

menjadi 4 kelompok yakni peningkatan pelayanan, penambahan ATM, 

adanya hadiah tabungan, dan harapan lainnya. Distribusi jawaban responden 

berdasarkan harapan pada bank BRI diuraikan pada Tabel 4.29. 

Tabel 4.9. Karakteristik Responden 
Berdasarkan Harapan pada Bank BRI 

No Harapan Nasabah Frekuensi Persentase (%) 
1 Peningkatan pelayanan 40 53,3 
2 Menambah ATM 21 28 
3 Hadiah tabungan 13 17,3 
4 Lainnya 1 1,3 
 TOTAL 75 100 

 
Sebagian besar responden yaitu 53,3 persen berharap adanya peningkatan 

pelayanan pada Bank BRI. Selanjutnya, 28 persen responden  mengharapkan 

adanya penambahan pada unit ATM yang ada di lingkup pelayanan Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Blitar. Hadiah tabungan merupakan harapan yang 

mewakili 17,3 persen dari total responden yang ada. Terdapat 1,3 persen 

responden saja yang mengharapkan layanan lainnya. Harapan responden 

dengan frekuensi yang paling banyak hingga yang paling sedikit adalah pada 

peningkatan pelayanan, penambahan ATM, hadiah tabungan, kemudian 

harapan lainnya; secara berturut-turut masing-masing persentasenya adalah 

53,3 persen, 28 persen, 17,3 persen, dan 1,3 persen. Keinginan pada 

peningkatan pelayanan yang tinggi mencerminkan tingginya harapan 

nasabah. Semakin tinggi harapan berpengaruh negatif pada nilai kesenjangan 

kualitas pelayanan dengan layanan yang dipersepsikan. Keinginan pada 

penambahan unit ATM cenderung tinggi karena unit ATM yang ada di kantor 

Cabang Blitar hanya ada2  unit saja; pada waktu survey, terlihat antrian ATM 
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yang hampir sama banyaknya dengan antrian pada teller-teller regular. 

Hadiah tabungan juga mempunyai frekuensi tinggi khususnya pada nasabah 

yang mempunyai keinginan yang cukup tinggi untuk mendapatkan hadiah-

hadiah undian yang diselenggarakan BRI, baik yang berskala nasional, 

wilayah, ataupun cabang. 

 
4.3. Deskripsi Jawaban Responden pada Variabel-Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lima variabel bebas dengan 22 indikator, dan satu 

variabel terikat dengan 3 indikator. Berikut ini akan disajikan deskripsi dari 

jawaban responden pada variabel-variabel penelitian yang ada. 

4.3.1. Deskripsi Jawaban pada Variabel Kualitas Pelayanan 

Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari variabel bukti fisik, kehandalan, 

daya tanggap, jaminan, dan empati. 

a. Variabel Bukti Fisik/ Tangible (X1) 

Terdapat empat indikator pada variabel Bukti Fisik, yakni: peralatan 

dan teknologi yang memadai (X1.1), desain dan penataan kantor yang 

bersih dan nyaman (X1.2), penampilan karyawan yang rapi, sopan, dan 

menarik (X1.3), serta tampilan sarana komunikasi yang menarik secara 

visual (X1.4). Variabel Bukti Fisik terkait dengan visualisasi bank yang 

mewujud pada fasilitas fisik, gedung, perlengkapan, peralatan (teknologi), 

serta penampilan karyawannya. 
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4.10. Tabel Distribusi Harapan Nasabah 
pada Variabel Bukti fisik/Tangible 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban9 
Mean STS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X1.1e 1 1,3 4 5,3 4 5,3 35 46,7 31 41,3 4,21 
X1.2e 0 0 4 5,3 3 4 39 52 29 38,7 4,24 
X1.3e 0 0 2 2,7 1 1,3 47 62,7 25 3,33 4,27 
X1.4e 0 0 3 4 6 8 46 61,3 20 26,7 4,11 

 
Pada Tabel 4.10, distribusi harapan nasabah untuk variabel bukti fisik, 

indikator X1.1e dengan jawaban yang paling banyak muncul adalah setuju 

(46,7%) dan sangat setuju (41,3%). Untuk X1.2e, X1.3e, dan X1.4e,yang 

dominan adalah jawaban setuju yang secara berturut-turut sebesar 52%, 

62,7%, dan 61,3%. Harapan nasabah pada variabel tangible rata-rata 

adalah 4,2 poin; angka ini menunjukkan bahwa harapan nasabah cukup 

tinggi pada hal-hal yang terkait dengan bukti fisik Bank BRI.  

Tabel 4.11. Distribusi Persepsi Nasabah 
pada Variabel Bukti Fisik/Tangible 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
MeanSTS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X1.1p 2 2,7 5 6,7 12 16 46 61,3 10 13,3 3,76 
X1.2p 2 2,7 1 1,3 12 16 41 54,7 19 25,3 3,99 
X1.3p 0 0 2 2,7 12 16 44 58,7 17 22,7 4,01 
X1.4p 1 1,3 4 5,3 17 22,7 43 57,3 10 13,3 3,76 

 
Pada Tabel 4.11 distribusi persepsi nasabah untuk variabel bukti fisik, 

indikator X1.1p, X1.2p, X1.3p, dan X1.4p jawaban yang paling banyak muncul 

adalah jawaban setuju yang secara berturut-turut sebesar 61,3%, 54,7%, 

58,7% dan 57,3%. Rata-rata jawaban pelayanan yang dipersepsikan pada 

variabel bukti fisik sebesar 3,88. Angka ini di bawah angka rata-rata  

                                                            
9 STS = Sangat Tidak Setuju, TS = Tidak Setuju; N = Netral; S = Setuju; ST = Sangat Setuju 
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harapan nasabah pada variabel yang sama. Jarak kesenjangan yang ada 

adalah sebesar -0,32 poin; yang berarti ada beberapa hal dalam variabel 

bukti fisik ini yang tidak bisa melebihi standar harapan nasabah. 

b. Variabel Kehandalan/ Reliability (X2) 

Variabel Kehandalan mempunyai lima indikator. Indikator-indikator 

pada variabel Kehandalan adalah sebagai berikut: melaksanakan sesuatu 

sesuai dengan yang telah dijanjikan (X2.1), menunjukkan perhatian untuk 

membantu memecahkan kesulitan nasabah dengan tepat (X2.2), 

memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan keinginan nasabah (X2.3), 

memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan (X2.4), 

dan memegang prinsip yang kuat untuk tidak melakukan satu kesalahan 

pun (X2.4).  Variabel Kehandalan terkait dengan kemampuan pihak bank 

untuk memberikan pelayanan yang tepat, dapat diandalkan, dan dapat 

dipercaya sesuai dengan yang telah dijanjikan. 

Tabel 4.12 Distribusi Harapan Nasabah 
pada Variabel Kehandalan/Reliability 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
Mean STS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X2.1e 1 1,3 3 4 2 2,7 47 62,7 22 29,3 4,15 
X2.2e 2 2,7 1 1,3 6 8 42 56 24 32 4,13 
X2.3e 1 1,3 1 1,3 5 6,7 48 64 20 26,7 4,13 
X2.4e 0 0 2 2,7 7 9,3 43 57,3 23 30,7 4,16 
X2.5e 0 0 7 9,3 4 5,3 45 60 19 25,3 4,01 

 
Pada Tabel 4.12 distribusi harapan nasabah untuk variabel 

kehandalan, indikator X2.1e, X2.2e, X2.3e, X2.4e, dan X2.5e jawaban yang 

paling banyak muncul adalah jawaban setuju yang secara berturut-turut 

sebesar 62,7%, 56%, 64%, 57,3%, dan 60%. Rata-rata harapan nasabah 

pada variabel kehandalan tergolong tinggi dengan nilai 4,11 poin. 
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Tabel 4.13. Distribusi Persepsi Nasabah 
pada Variabel Kehandalan/Reliability 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
MeanSTS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X2.1p 2 2,7 3 4 17 22,7 40 53,3 13 17,3 3,79 
X2.2p 4 5,3 3 4 15 20 39 52 14 18,7 3,75 
X2.3p 2 2,7 6 8 16 21,3 38 50,7 13 17,3 3,72 
X2.4p 2 2,7 7 9,3 16 21,3 37 49,3 13 17,3 3,69 
X2.5p 1 1,3 3 4 20 26,7 36 48 15 20 3,81 
 
Pada Tabel 4.13distribusi persepsi nasabah untuk variabel kehandalan, 

indikator X2.1p, X2.2p, dan X2.3p, jawaban yang paling banyak muncul 

adalah jawaban setuju yang secara berturut-turut sebesar 53,3%, 52%, dan 

50,7%. Sementara untuk indikator  X2.4p, dan X2.5p tersebar dominan pada 

jawaban setuju masing-masing sebesar 49,3% dan 48%, diikuti dengan 

sebaran pada jawab netral dan sangat setuju. Angka rata-rata pelayanan 

yang dinilai oleh nasabah pada item-item yang tercakup dalam variabel 

kehandalan sebesar 3,75. Angka ini lebih kecil dari angka rata-rata 

harapan pada variabel yang sama, bahkan juga lebih kecil dibandingkan 

dengan rata-rata pelayanan yang dipersepsikan pada variabel bukti fisik. 

c. Variabel Daya Tanggap/ Responsiveness (X3) 

Karyawan akan memberikan pelayanan yang cepat sehingga nasabah 

tidak menunggu lama (X3.1), memberikan pelayanan yang sigap, segera, 

dan akurat (X3.2), karyawan senantiasa bersedia untuk membantu nasabah 

(X3.3), dan karyawan selalu meluangkan waktunya untuk merespon setiap 

permintaan dan pertanyaan dari nasabah (X3.4) merupakan indikator-

indikator yang ada pada variabel Daya Tanggap. Daya tanggap bank 

terkait dengan kesediaan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan 

segera tanpa terkesan tergesa-gesa. 
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Tabel 4.14. Distribusi Harapan Nasabah 
pada Variabel Daya Tanggap/Responsiveness 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
Mean STS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X3.1e 0 0 1 1,3 8 10,7 44 58,7 22 29,3 4,16 
X3.2e 0 0 1 1,3 7 9,3 46 61,3 21 28 4,16 
X3.3e 0 0 2 2,7 5 6,7 54 72 14 18,7 4,07 
X3.4e 0 0 5 6,7 11 14,7 36 48 23 30,7 4,03 

 
Pada Tabel 4.14 distribusi harapan nasabah untuk variabel daya 

tanggap, indikator X3.1e, X3.2e, dan X3.3e, jawaban yang paling banyak 

muncul adalah jawaban setuju yang secara berturut-turut sebesar 58,7%, 

61,3%, dan. Untuk indikator  X3.4e sebaran dominan di variabel setuju 

adalah 48% dan sisanya terbagi pada jawaban netral (14,7%) dan sangat 

setuju (30%). Dua sebaran harapan yang tinggi (>4,1) ada pada item 

bahwa bank seharusnya memberikan pelayanan yang sigap, segera, dan 

akurat (X3.1e), serta pada item bahwa karyawan bank seharusnya senantiasa 

bersedia untuk membantu nasabah (X3.2e). Sedangkan pada dua item 

lainnya, nilai harapan menunjukkan rata-rata 4,0. 

Tabel 4.15. Distribusi Persepsi Nasabah 
pada Variabel Daya Tanggap/Responsiveness 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
Mean STS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X3.1p 3 4 7 9,3 21 28 34 45,3 10 13,3 3,55 
X3.2p 2 2,7 4 5,3 15 20 44 58,7 10 13,3 3,75 
X3.3p 0 0 2 2,7 8 10,7 48 64 17 22,7 4,07 
X3.4p 3 4 8 10,7 16 21,3 37 49,3 11 14,7 3,60 

 
Pada Tabel 4.15 distribusi persepsi nasabah untuk variabel daya 

tanggap, X3.1p, dominan pada jawaban setuju sebesar 45,3%. Ketiga 

variabel lain juga dominan pada jawaban setuju yakni untuk X3.2p, sebesar 

58,7%, X3.3p sebesar 64%, dan X3.4p, sebesar 49,3%. Pelayanan yang 
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diterima nasabah untuk indikator (X3.1) mempunyai nilai terendah 

dibandingkan ketiga indikator lainnya; di sisi lain, harapan nasabah pada 

item ini mempunyai nilai yang tinggi. Indikator (X3.4p) dan (X3.2p) 

mempunyai nilai yang cukup rendah jika dibandingkan dengan indikator 

(X3.3p) yang sudah mencapai angka 4,07. 

d. Variabel Jaminan/ Assurance (X4) 

Variabel Jaminan/Assurance berhubungan dengan kemampuan 

pihak bank untuk menumbuhkan rasa percaya dan rasa aman nasabah 

terhadap bank terkait ketika melakukan transaksi. Terdapat empat 

indikator pada variabel Jaminan, yakni: karyawan bisa mendorong 

munculnya rasa percaya nasabah (X4.1), nasabah merasa aman ketika 

bertransaksi dengan bank (X4.2), karyawan bersikap santun kepada nasabah 

(X4.3), karyawan mempunyai pengetahuan yang memadai dan mampu 

menjawab semua pertanyaan nasabah (X4.4). 

Tabel 4.16 Distribusi Harapan Nasabah 
pada Variabel Jaminan/Assurance 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
MeanSTS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X4.1e 0 0 0 0 7 9,3 43 57,3 25 33,3 4,24 
X4.2e 0 0 1 1,3 10 13,3 36 48 28 37,3 4,21 
X4.3e 0 0 0 0 6 8 43 57,3 26 34,7 4,27 
X4.4e 0 0 1 1,3 20 26,7 33 44 21 28 3,99 
 
Pada Tabel 4.16 distribusi harapan nasabah untuk variabel jaminan, 

indikator X4.1e, X4.2e, X4.3e, dan X4.4e, jawaban yang paling banyak muncul 

adalah jawaban setuju yang secara berturut-turut sebesar 57,3%, 48%, 

57,3%, dan 44%,. Nilai harapan terendah untuk variabel jaminan ada pada 

indikator keempat (karyawan mempunyai pengetahuan yang memadai dan 
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mampu menjawab semua pertanyaan nasabah). Standar harapan rata-rata 

untuk indikator lainnya cukup tinggi (mencapai angka 4,2 poin). Bisa jadi, 

hal ini juga mencerminkan prioritas harapan nasabah pada indikator-

indikator harapan dalam variabel jaminan, yang mana nasabah lebih 

mementingkan kemampuan karyawan untuk mendorong munculnya rasa 

percaya nasabah (X4.1e), membuat nasabah merasa aman ketika 

bertransaksi dengan bank (X4.2e), dan kesantunan karyawan dalam kepada 

nasabah (X4.3e), dibandingkan dengan tingkat pengatahuan dan 

pemahaman karyawan untuk menjawab pertanyaan nasabah (X4.1e). 

Tabel 4.17. Distribusi Persepsi Nasabah 
pada Variabel Jaminan/Assurance 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
MeanSTS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X4.1p 0 0 4 5,3 14 18,7 38 50,7 19 25,3 3,96 
X4.2p 1 1,3 3 4 10 13,3 41 54,7 20 26,7 4,01 
X4.3p 1 1,3 2 2,7 12 16 46 61,3 14 18,7 3,93 
X4.4p 0 0 1 1,3 16 21,3 40 53,3 18 24 4,00 
 
Pada Tabel 4.17 distribusi persepsi nasabah untuk variabel jaminan, 

indikator X4.1p, X4.2p, X4.3p, dan X4.4p, jawaban yang paling banyak muncul 

adalah jawaban setuju yang secara berturut-turut sebesar 50,7%, 54,7%, 

61,3%, dan 53,3%. Satu-satunya indikator persepsi pada kualitas layanan 

yang melebihi harapan adalah indikator keempat. Selain karena harapan 

nasabah yang cukup rendah (< 4 poin), hal ini juga berarti bahwa kualitas 

pemahaman dan pengetahuan karyawan benar-benar cukup untuk bisa 

menjawab pertanyaan nasabah karena persepsi kualitas untuk indikator ini 

mencapai angka 4 poin. Walaupun angka rata-rata persepsi pada indikator 

kedua lebih dari 4 poin, harapan nasabah untuk indikator yang sama lebih 
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dari 4,2 poin; dari perbandingan kedua angka tersebut, maka kualitas 

pelayanan yang dipersepsikan nasabah masih belum memuaskan. 

Termasuk juga pada indikator pertama dan ketiga, poin rata-rata kualitas 

pelayanan yang dipersepsikan jauh di bawah poin harapan nasabah untuk 

variabel jaminan ini. 

e. Variabel Empati/ Empathy (X5) 

 Variabel Empati berhubungan dengan kemampun bank untuk 

melayani nasabahnya secara tulus dan bersifat individual sehingga 

membuat nasabah merasa nyaman dalam bertransaksi. Indikator-indikator 

dari variabel Empati adalah: karyawan memberikan perhatian yang baik 

kepada nasabah (X5.1), bank mempunyai jadwal buka pelayanan yang 

nyaman bagi semua nasabahnya (X5.2), karyawan tidak pernah lupa 

menyapa nasabah ketika bertransaksi (X5.3), nasabah merasa 

kepentingannya diutamakan oleh bank (X5.4), dan karyawan selalu 

memahami berbagai kebutuhan khusus dari nasabah (X5.5). 

Tabel 4.18 Distribusi Harapan Nasabah 
pada Variabel Empati/Empathy 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
Mean STS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X5.1e 0 0 3 4 5 6,7 49 65,3 18 24 4,09 
X5.2e 0 0 5 6,7 6 8 51 68 13 17,3 3,96 
X5.3e 0 0 12 16 6 8 40 53,3 17 22,7 3,83 
X5.4e 0 0 5 6,7 3 4 45 60 22 29,3 4,12 
X5.5e 1 1,3 7 9,3 8 10,7 44 58,7 15 20 3,87 

 
Pada Tabel 4.18 distribusi harapan nasabah untuk variabel empati, 

indikator X5.1e, X5.2e, X5.4e,dan X5.5e, jawaban yang paling banyak muncul 

adalah jawaban setuju yang secara berturut-turut sebesar 65,3%, 68%, 

53,3%, 60%, dan 58,7%,. Secara umum, harapan pada variabel ini adalah 
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harapan dengan poin rata-rata terendah (3,97) dibandingkan harapan-

harapan pada keempat variabel lainnya. Bisa jadi, angka ini menunjukkan 

bahwa variabel ini dinilai tidak terlalu penting dibandingkan keempat 

variabel lainnya. Walaupun demikian, terdapat dua indikator yang 

mempunyai angka harapan rata-rata lebih dari 4 poin; yakni pada indikator 

bahwa karyawan seharusnya memberikan perhatian yang baik kepada 

nasabah (X5.1e) dan bahwa kepentingan nasabah seharusnya diutamakan 

oleh bank (X5.4e).  

Tabel 4.19.Distribusi Persepsi Nasabah 
pada Variabel Empati/Empathy 

Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
Mean STS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
X5.1e 1 1,3 2 2,7 12 16 45 60 15 20 3,95 
X5.2e 0 0 2 2,7 15 20 47 62,7 11 14,7 3,89 
X5.3e 1 1,3 6 8 13 17,3 34 45,3 21 28 3,91 
X5.4e 0 0 3 4 23 30,7 41 54,7 8 10,7 3,72 
X5.5e 1 1,3 5 6,7 23 30,7 35 46,7 11 14,7 3,67 

 
Pada Tabel 4.19 distribusi harapan nasabah untuk variabel empati, 

indikator X5.1p, X5.2p, X5.4p,dan X5.5p, jawaban yang paling banyak muncul 

adalah jawaban setuju yang secara berturut-turut sebesar 60%, 62,7%, 

45,3%, 54,7%, dan 46,7%,. Satu-satunya indikator yang “cukup 

memuaskan” adalah indikator bahwa karyawan tidak pernah lupa menyapa 

nasabah ketika bertransaksi (X5.3p). Walaupun tidak sampai 4 poin, angka 

harapan nasabah juga rendah (bahkan terendah dibandingkan angka pada 

indikator harapan lainnya).  
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4.3.2. Deskpripsi Jawaban pada Variabel Kepuasan Nasabah 

a. Indikator Perasaan Puas dengan Pelayanan Bank BRI Cabang 
Blitar 

 
 Distribusi jawaban perasaan nasabah tentang kepuasan terhadap 

pelayanan Bank Bri Cabang Blitar ditunjukkan pada Tabel 4.20 berikut ini 

Tabel 4.20. Distribusi Perasaan Nasabah 
Tentang Kepuasan Terhadap Pelayanan Bank BRI 

 Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
Mean STS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
Y1.1 2 2,7 4 5,3 17 22,7 38 50,7 14 18,7 3,77 

 
Pada Tabel 4.20 distribusi jawaban nasabah untuk kepuasan terhadap 

pelayanan bank BRI, sebaran jawaban mulai dari yang dominan ada pada 

jawaban setuju, netral, sangat setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju 

yang secara berturut-turut sebesar 50,7%, 22,7%, 18,7%, 5,3%, dan 2,7%. 

Poin yang dominan ada pada jawaban “setuju” menunjukkan bahwa 

nasabah merasa “puas”; sementara poin pada jawaban “netral” yang 

maknanya hampir sama dengan jawaban “biasa saja” dikemukakan oleh 

22,7 persen responden. Terdapat 2,7 persen responden yang menjawab 

sangat tidak setuju kalau pelayanan bank BRI Cabang Blitar memuaskan 

keinginan nasabahnya. Nasabah yang menjawab sangat tidak setuju ini 

rentan untuk menuntut pelayanan yang lebih banyak pada lebih banyak 

indikator dan variabel yang ada dalam kualitas pelayanan.  

b.  Indikator Perasaan Senang dengan Keputusan Menabung di Bank 
BRI Cabang Blitar 

 
Distribusi jawaban perasaan senang dengan keputusan menabung di 

Bank BRI Cabang Blitar ditampilkan dalam Tabel 4.21. 
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Tabel 4.21. Distribusi Perasaan Senang Nasabah 
dengan Keputusan Menabung di Bank BRI 

 Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
Mean STS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
Y1.2 2 2,7 3 4 12 16 45 60 13 17,3 3,85 

 
Pada Tabel 4.21 distribusi jawaban nasabah untuk perasaan senang 

dengan keputusan menabung di bank BRI, sebaran jawaban mulai dari 

yang dominan ada pada jawaban setuju, sangat setuju, netral, kurang 

setuju, dan sangat tidak setuju yang secara berturut-turut sebesar 60%, 

17,3%, 16%, 12%, dan 2,7%. Angka rata-rata jawaban pada indikator 

kepuasan yang kedua ini adalah yang tertinggi dibandingkan dua indikator 

lainnya. Perasaan senang dengan keputusan menabung di Bank BRI yang 

lebih banyak pada pernyataan “setuju” dan “sangat setuju” mencerminkan 

bahwa nasabah benar-benar merasa cukup puas (karena masih kurang dari 

4 poin rata-rata). Meskipun demikian, masih ada 2,7 persen responden 

yang menjawab sangat tidak setuju atas perasaan senang dengan keputusan 

menabung di bank BRI. Walaupun hanya ada 2,7 persen responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju, hal ini mempunyai makna akan adanya 

“penyesalan” pada keputusan menabung di BRI yang bisa jadi akan 

membuat nasabah tersebut segera berpindah rekening menjadi nasabah 

bank lain. Jumlah yang kecil ini tetap harus diperhatikan apakah pada 

waktu berikutnya terjadi pembesaran pada persentase nasabah yang 

menyatakan sangat tidak setuju atau tidak; karena reaksi yang sangat tidak 

setuju ini akan berakibat merugikan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 

Cabang Blitar. 
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c. Indikator Keinginan Merekomendasikan Bank BRI kepada Orang 
Lain. 

Tabel 4.22. Distribusi Keinginan Nasabah  
Merekomendasikan Bank BRI kepada Orang Lain 

 Respon 
Nasabah 

Skala Jawaban 
Mean STS TS N S ST 

Indikator F % f % F % f % F % 
Y1.3 2 2,7 3 4 16 21,3 44 58,7 10 13,3 3,76 

 
Pada Tabel 4.22 distribusi jawaban nasabah untuk keinginan 

merekomendasikan orang lain agar menabung di bank BRI, sebaran 

jawaban mulai dari yang dominan ada pada jawaban setuju, netral, sangat 

setuju, kurang setuju, dan sangat tidak setuju yang secara berturut-turut 

sebesar 58,7%, 21,3%, 13,3%, 4%, dan 2,7%. Mayoritas nasabah setuju 

bahwa mereka akan dan atau sudah merekomendasikan orang lain untuk 

menabung di bank BRI Cabang Blitar. Indikator ini secara tidak langsung 

juga mencerminkan “kedekatan” nasabah dengan bank BRI. Pada nasabah 

dengan jawaban sangat setuju, umumnya ketika diwawancara saat pre-

sampling merasa bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang sangat baik 

sehingga cenderung untuk merekomendasikan bank BRI ke orang lain 

(teman, kolega, atau saudara). 

 
4.4. Hasil Uji Instrument Penelitian 

4.4.1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketepatan 

indikator pertanyaan yang digunakan ini bisa mengukur gejala yang ingin 

diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson’s 

product moment yang mempunyai taraf signifikansi 5% (0,05). Apabila nilai 

signifikansi kurang dari 5%, maka indikator tersebut dinyatakan valid, dan 
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sebaliknya. Selain itu, bisa juga menggunakan perbandingan antara r tabel 

dengan hitung. Jika r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid (Dwi Priyatno, 

2008). 

a. Validitas Variabel Harapan 

Validitas Variabel Harapan diukur dengan menggunakan perangkat 

lunak SPSS Ver.16. dan diperoleh hasil yang dijabarkan pada Tabel 4.23 

di bawah ini 

Tabel 4.23. Uji Validitas pada Variabel X Harapan 
No Variabel Indikator Rhitung Sig. Keterangan

1 Tangible /X1.e 

X1.1e 0,842 0,000 Valid 
X1.2e 0,904 0,000 Valid 
X1.3e 0,794 0,000 Valid 
X1.4e 0,774 0,000 Valid 

2 Reliabiltiy/ X2.e 

X2.1e 0,825 0,000 Valid 
X2.2e 0,805 0,000 Valid 
X2.3e 0,724 0,000 Valid 
X2.4e 0,760 0,000 Valid 
X2.5e 0,830 0,000 Valid 

3 Responsiveness/ X3.e 

X3.1e 0,721 0,000 Valid 
X3.2e 0,701 0,000 Valid 
X3.3e 0,640 0,000 Valid 
X3.4e 0,774 0,000 Valid 

4 Assurance/ X4.e 

X4.1e 0,812 0,000 Valid 
X4.2e 0,861 0,000 Valid 
X4.3e 0,701 0,000 Valid 
X4.4e 0,860 0,000 Valid 

5 Empathy/ X5.e 

X5.1e 0,579 0,000 Valid 
X5.2e 0,798 0,000 Valid 
X5.3e 0,619 0,000 Valid 
X5.4e 0,730 0,000 Valid 
X5.5e 0,795 0,000 Valid 

 
 Semua indikator pada variabel kualitas pelayanan pada sesi harapan 

adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas signifikansi yang 

semuanya bernilai 0,000 (< 0,05) dengan rhitung  yang lebih besar dari 0,5. 
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b. Validitas Variabel Persepsi 

Pengukuran validitas variabel persepsi diuraikan dalam Tabel 4.24 

berikut ini. 

Tabel 4.24. Uji Validitas pada Variabel X Persepsi 
No Variabel Indikator Rhitung Sig. Keterangan 

1 Tangible /X1.p 

X1.1p 0,769 0,000 Valid 
X1.2p 0,803 0,000 Valid 
X1.3p 0,652 0,000 Valid 
X1.4p 0,761 0,000 Valid 

2 Reliabiltiy/ X2.p 

X2.1p 0,597 0,000 Valid 
X2.2p 0,716 0,000 Valid 
X2.3p 0,681 0,000 Valid 
X2.4p 0,808 0,000 Valid 
X2.5p 0,701 0,000 Valid 

3 Responsiveness/ X3.p

X3.1p 0,812 0,000 Valid 
X3.2p 0,754 0,000 Valid 
X3.3p 0,705 0,000 Valid 
X3.4p 0,695 0,000 Valid 

4 Assurance/ X4.p 

X4.1p 0,680 0,000 Valid 
X4.2p 0,740 0,000 Valid 
X4.3p 0,781 0,000 Valid 
X4.4p 0,741 0,000 Valid 

5 Empathy/ X5.p 

X5.1p 0,673 0,000 Valid 
X5.2p 0,734 0,000 Valid 
X5.3p 0,713 0,000 Valid 
X5.4p 0,719 0,000 Valid 
X5.5p 0,686 0,000 Valid 

 
 Semua indikator pada variabel kualitas pelayanan pada sesi persepsi 

adalah valid. Hal ini dibuktikan dengan probabilitas signifikansi yang 

semuanya bernilai 0,000 (< 0,05) dengan rhitung  yang lebih besar dari 0,5.  

c. Validitas Variabel X (Persepsi – Harapan) 

Varibel X merupakan variabel bebas untuk mengukur kepuasan 

nasabah. Validitas variabel X diukur dan dianalisis sebagaimana dijelaskan 

pada Tabel 4.25. 
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 Tabel 4.25. Uji Validitas pada Variabel X 
No Variabel Indikator Rhitung Sig. Keterangan 

1 Tangible /X1 

X1.1 0,841 0,000 Valid 
X1.2 0,882 0,000 Valid 
X1.3 0,781 0,000 Valid 
X1.4 0,812 0,000 Valid 

2 Reliabiltiy/ X2 

X2.1 0,653 0,000 Valid 
X2.2 0,688 0,000 Valid 
X2.3 0,742 0,000 Valid 
X2.4 0,686 0,000 Valid 
X2.5 0,755 0,000 Valid 

3 Responsiveness/ X3

X3.1 0,768 0,000 Valid 
X3.2 0,807 0,000 Valid 
X3.3 0,660 0,000 Valid 
X3.4 0,659 0,000 Valid 

4 Assurance/ X4 

X4.1 0,755 0,000 Valid 
X4.2 0,827 0,000 Valid 
X4.3 0,789 0,000 Valid 
X4.4 0,827 0,000 Valid 

5 Empathy/ X5 

X5.1 0,648 0,000 Valid 
X5.2 0,795 0,000 Valid 
X5.3 0,689 0,000 Valid 
X5.4 0,732 0,000 Valid 
X5.5 0,761 0,000 Valid 

 
 Semua indikator pada variabel kualitas pelayanan adalah valid. Hal 

ini dibuktikan dengan probabilitas signifikansi yang semuanya bernilai 

0,000 (< 0,05) dengan rhitung  yang lebih besar dari 0,5 (> dari rtabel). 

d. Validitas Variabel Y (Kepuasan) 

Variabel Y sebagai variabel terikat mempunyai validitas yang dijelaskan 

dalam Tabel 4.26. 

Tabel 4.26. Uji Validitas pada Variabel Y 
No Variabel Indikator Rhitung Sig. Keterangan 

1 Satisfaction/Y 
Y1.1 0,740 0,000 Valid 
Y1.2 0,734 0,000 Valid 
Y1.3 0,841 0,000 Valid 

 
Semua indikator pada variabel kepuasan nasabah adalah valid. Hal 

ini dibuktikan dengan probabilitas signifikansi yang semuanya bernilai 

0,000 (< 0,05) dengan rhitung  yang lebih besar dari 0,5 (> dari rtabel). 
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4.4.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas mengukur kehandalan indikator terkait dengan 

konsistensi atau stabilitas jawaban responden dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas data bisa diukur dengan nilai alpha Cronbach.  Suatu variabel, 

menurut Nunnally (dalam Ghozali, 2006:42) dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach’s Alpha >0,60. 

a. Reliabilitas Variabel Harapan 

Reliabilitas variabel Harapan dijelaskan dalam Tabel 4.27 berikut. 

Tabel 4.27. Uji Reliabilitas pada Variabel X Harapan 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

X1.e 0,844 Reliabel 
X2.e 0,849 Reliabel 
X3.e 0,668 Reliabel 
X4.e 0,825 Reliabel 
X5.e 0,738 Reliabel 

 
Semua variabel yang ada pada X Harapan, mempunyai nilai 

Cronbach’s alpha lebih dari 0,60. Dengan demikain semua variabel 

yang ada pada X Harapan bisa dikatakan reliabel. 

b. Reliabilitas Variabel Persepsi 

Reliabilitas variabel persepsi digambarkan dalam Tabel 4.28 berikut 

ini: 

Tabel 4.28. Uji Reliabilitas pada Variabel X Persepsi 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

X1.p 0,738 Reliabel 
X2.p 0,742 Reliabel 
X3.p 0.717 Reliabel 
X4.p 0,713 Reliabel 
X5.p 0,737 Reliabel 

 
Semua variabel yang ada pada X Persepsi, mempunyai nilai 

Cronbach’s alpha lebih dari 0,60. Dengan demikian semua variabel 

yang ada pada X Persepsi bisa dikatakan reliabel. 
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c. Reliabilitas Variabel X (Persepsi – Harapan) 

Seharusnya Variabel X mempunyai reliabilitas yang signifikan 

terkait dengan fungsinya sebagai variabel bebas yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah. Untuk itu dilakukan pengukuran reliabilitas variabel X 

dalam Tabel 4.29 berikut ini: 

Tabel 4.29. Uji Reliabilitas pada Variabel X 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

X1 0,845 Reliabel 
X2 0,747 Reliabel 
X3 0,687 Reliabel 
X4 0,810 Reliabel 
X5 0,760 Reliabel 

 
Semua variabel yang ada pada X, mempunyai nilai Cronbach’s alpha 

lebih dari 0,60. Dengan demikian semua variabel yang ada pada X bisa 

dikatakan reliabel. 

d. Reliabilitas Variabel Y (Kepuasan) 

Analisis reliabilitas variabel Y (kepuasan) diuraikan dalam Tabel 

4.30 sebagai berikut: 

  Tabel 4.30. Uji Reliabilitas pada Variabel Y 
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Y 0,657 Reliabel 
 
Variabel Y mempunyai nilai Cronbach’s alpha lebih dari 0,5. 

Dengan demikain semua variabel X dikatakan reliabel. 

 
4.5. Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Hasil Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Multikolinearitas 
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dapat dilihat dari nilai tolerance dan varians inflation factor (VIF). Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas 

adalah nilai Tolerance <  0,10; atau bisa juga dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 

2006:92). Uji multikolinieritas bisa dilihat pada Tabel 4.32 di bawah ini. 

Tabel 4.31. Uji Multikolinearitas pada Variabel X 
Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,509 1,966 Non-Multikolinearitas 
X2 0,546 1,832 Non-Multikolinearitas 
X3 0,550 1,819 Non-Multikolinearitas 
X4 0,959 1,043 Non-Multikolinearitas 
X5 0,354 2,822 Non-Multikolinearitas 

 
 Semua variabel X mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas pada variabel X. Terlebih lagi, kesimpulan ini juga 

didukung oleh angka-angka koefisien korelasi antar variabel bebas yang 

relatif kecil. 

4.5.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang bersifat homokedastik, atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik Plot antar nilai prediksi 

variabel terikat yaitu (ZPRED) dengan residualnya (ZRESID). Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 
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pola tertentu pada grafik scatterplot10. Berikut ini adalah gambar grafik 

scatterplot dari nilai predikasi variabel kepuasan nasbah (ZPRED) dengan 

residualnya (ZRESID) yang diolah dari data primer penelitian.  

  
Gambar 4.1. Scatterplot 

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak untuk dipakai memprediksi Kepuasan Nasabah 

berdasarkan kelima variabel bebasnya.  

4.5.3. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara 

termudah untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

                                                            
10 Seperti yang dijelaskan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS 
(Ghozali, 2006). 
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dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distrbusi normal akan 

membentuk garis lurus diagonal, dan tersebar sejalan pada garis tersebut. 

Normal P-P Plot of Regression Standardized  
Residual 

 
Gambar 4.2.Normal P-P Plot 

  
Dari gambar terlihat bahwa titik-titik membentuk garis lurus diagonal, dan 

tersebar sejalan pada garis tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi normal. Selain itu, pengujian normalitas bisa juga dilakukan 

dengan melakukan uji pada normalitas residual menggunakan uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S), dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.32. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N  75 
Normal Parameters Mean .0000000 
 Std. Deviation 1.60974700 
Most Extreme Absolute .097 
Differences Positive .097 

 Negative -.089 
Kolmogorov-Smirnov Z  .838 
Asymp. Sig. (2-tailed)  .484 
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Pedoman pengambilan keputusannya adalah: apabila nilai signifikansi atau 

nilai probabilitas < 0,05 maka distribusi data tidak normal; sebaliknya, 

apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka distribusi data 

adalah normal11. Seperti yang dilihat pada Tabel 4.32, nilai signifikansi atau 

nilai probabilitasnya adalah 0,484. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa 

distribusi data adalah normal. 

 
4.6. Analisis Data 

4.6.1. Gap Analisis 

 Analisis Kesenjangan dilakukan dengan mengurangkan hasil-hasil yang 

ada pada indikator persepsi dengan hasil-hasil yang ada pada indikator 

harapan. Nilai yang negatif mencerminkan bahwa pelayanan yang diterima 

(dipersepsikan) dinilai lebih rendah dari pelayanan yang diharapkan. Nilai 

negatif juga berarti bahwa pelayanan yang diterima belum cukup memuaskan. 

Analisis kesenjangan pada masing-masing indikator antara variabel persepsi 

dan harapan dideskripsikan pada Tabel 4.33 berikut ini. 

Tabel 4.33. Perbedaan Kesenjangan Rata-Rata Antara  
Harapan dan Persepsi Pelanggan Pada Kualitas Pelayanan  

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blitar 
 

Atribut/ Indikator* 
Harapan Persepsi Gap 

(E) 
(mean) 

(P) 
(mean) 

(P-E) 

 Bukti Fisik    
1. Teknologi yang memadai/canggih3 4,21 3,76 -0,45 
2. Desain tempat pelayanan dan penataan kantor 

yang bersih dan nyaman14 
4,24 3,99 -0,25 

3. Karyawan yang berpenampilan rapi13 4,27 4,01 -0,26 
4. Sarana komunikasi yang terkait dengan 

pelayanan menarik secara visual10 
4,11 3,76 -0,35 

     
     

 

                                                            
11 Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17 (Singgih Santoso, 2009:186) 
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Tabel 4.33. Perbedaan Kesenjangan Rata-Rata Antara  
Harapan dan Persepsi Pelanggan Pada Kualitas Pelayanan  

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blitar (Lanjutan) 
 

Atribut/ Indikator* 
Harapan Persepsi Gap 

(E) 
(mean)

(P) 
(mean) 

(P-E) 

 Kehandalan    
5. Karyawan memenuhi hal yang telah dijanjikan9 4,15 3,79 -0,36 
6. Karyawan tidak segan membantu memecahkan 

kesulitan nasabah8 
4,13 3,75 -0,38 

7. Memberikan pelayanan yang tepat5 4,13 3,72 -0,41 
8. Melayani sesuai dengan waktu yang telah 

dijanjikan2 
4,16 3,69 -0,47 

9. Memegang prinsip untuk tidak melakukan satu 
kesalahan pun15 

4,01 3,81 -0,20 

 Daya Tanggap    
10. Karyawan memberikan pelayanan yang cepat 

sehingga nasabah tidak menunggu lama1 
4,16 3,55 -0,61 

11. Memberikan pelayanan yang sigap dan segera6 4,16 3,75 -0,41 
12. Karyawan senantiasa bersedia untuk membantu 

nasabah20 
4,07 4,07 0 

13. Karyawan selalu meluangkan waktu untuk 
merespon permintaan dan pertanyaan dari 
nasabah4 

4,03 3,60 -0,43 

 Jaminan    
14. Sikap karyawan selalu bisa memunculkan rasa 

percaya nasabah12 
4,24 3,96 -0,28 

15. Nasabah selalu merasa aman dalam bertransaksi 
dengan bank16 

4,21 4,01 -0,20 

16. Kesantunan dan keramahan karyawan11 4,27 3,93 -0,34 
17. Pemahaman dan pengetahuan karyawan yang 

memadai21 
3,99 4,00 0,01 

 Empati    
18. Memberikan perhatian yang baik kepada 

nasabah18 
4,09 3,95 -0,14 

19. Jadwal buka pelayanan yang nyaman bagi  
nasabah19 

3,96 3,89 -0,07 

20. Mempunyai  karyawan yang tidak pernah lupa 
menyapa nasabah ketika bertransaksi22 

3,83 3,91 0,08 

21. Kepentingan nasabah diutamakan7 4,12 3,72 -0,40 
22. Karyawan selalu memahami kebutuhan khusus 

nasabah17 
3,87 3,67 -0,20 

 Skala Keseluruhan dari 22 Indikator 4,11 3,83 -0,280** 
*diperingkat dari kesenjangan dengan angka negatif terbesar hingga positif terbesar 
**dibulatkan 

Dalam analisis kesenjangan, perlu juga diperhatikan kesenjangan antara 

masing-masing variabel dalam kualitas pelayanan yang mempengaruhi 

kepuasan nasabah. Untuk analisis kesenjangan pada variabel kualitas 

pelayanan, dijelaskan pada Tabel 4.34 berikut ini.  
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Tabel 4.34. Skor SERVQUAL per Variabel 

Dimensi 
Rata-
Rata 

Harapan 

Rata-
Rata 

Persepsi 

Gap 
Score Weightings* 

Tangible 4,207 3,880 -0,327 20,5 
Reliability 4,116 3,752 -0,364 21,8 
Responsiveness 4,105 3,743 -0,362 19,5 
Assurance 4,178 3,975 -0,203 21,2 
Empathy 3,987 3,828 -0,159 17,9 
Total Gap Score -1,415 
Unweighted Gap Score -0,28** 

 *tidak tepat 100 karena ada pembulatan 
**dibulatkan 

 
Seperti yang kita lihat dalam Tabel 4.34, kesenjangan terbesar terjadi pada 

dimensi reliability dan responsiveness. Hal ini berarti nasabah berharap lebih 

pada pembenahan-pembenahan yang terdapat dalam kedua variabel tersebut. 

Disamping itu, terdapat pula kesenjangan pada skor variabel tangible yang 

mempunyai makna yang sama - bahwa masih terjadi pemenuhan perspsi yang 

lebih kecil daripada harapan nasabah. Saat muncul angka negatif, maka 

kualitas yang dipersepsikan masih di bawah harapan nasabah; skor negatif 

juga berarti bahwa ada ketimpangan antara layanan yang diterima dengan 

layanan yang diharapkan. Kesenjangan negatif menunjukkan bahwa nasabah 

belum merasa puas. Skor kesenjangan total rata-rata total tidak tertimbang 

(unweighted average) sebesar -0,28 bermakna bahwa secara keseluruhan 

harapan nasabah yang tidak terpenuhi diwakili oleh angka tersebut. 

Interpretasinya adalah semakin mendekati angka 0 (nol) maka akan semakin 

dekat kesesuaian antara harapan dengan kualitas yang dipersepsikan; terlebih 

lagi, jika angka kesenjangan tersebut positif maka kualitas yang dipersepsikan 

melebihi apa yang diharapkan oleh nasabah, vice versa.  
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Nilai weighting menunjukkan kepentingan relatif nasabah terhadap aspek 

yang dinilai; semakin besar nilainya maka aspek tersebut semakin penting 

menurut nasabah. Dari Tabel 4.34. di atas dapat disimpulkan mulai dimensi 

yang paling penting hingga yang kurang penting menurut nasabah 

berdasarkan hasil survei dalam kuesioner pada kualitas pelayanan secara 

berturut-turut adalah dimensi reliability/kehandalan (21,8 poin); dimensi 

assurance/jaminan (21,2 poin), dimensi tangible/bukti fisik (20,5 poin), 

dimensi responsiveness/ daya tanggap (19,5 poin), dan dimensi empati (17,9 

poin). 

4.6.2. Uji Regresi Linier Berganda  

Untuk memprediksi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

digunakan uji regresi linier berganda. Variabel-variabel bebas dalam 

persamaan regresi ini adalah Tangible, Reliability, Responsiveness, 

Assurance, dan Empathy. Hasil regresi dari pengolahan data yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.35. Hasil Uji Analisis Regresi 

Variabel 
B 

 (unstandardized 
coefficient) 

β 
(standardized 

coefficient) 
t Sig.t Keterangan 

Konstanta 11,973  51,061 0,000  
Tangible (X1) 0,064 0,122 0,897 0,373 Tidak signifikan 
Reliability (X2) 0,153 0,307 2,341 0,022 Signifikan 
Responsiveness (X3) 0,066 0,103 0,785 0,435 Tidak signifikan 
Assurance (X4) 0,122 0,203 2,054 0,044 Signifikan 
Empathy (X5) 0,040 0,085 0,519 0,605 Tidak signifikan 
R 0,593     
R2 0,352     
Adjusted R2 0,305     
Fhitung 7,487     
Sig. F 0,000     
Ftabel* 2,347     
ttabel* 1,995     

*cara mencari Ftabel dan ttabel menggunakan cara dalam buku yang ditulis oleh Dwi Priyatno(2008) 
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Tabel 4.35. di atas menunjukkan adanya koefisien yang terstandardisasi 

dan yang tidak terstandardisasi. Pada kolom yang tidak terstandardisasi 

terdapat nilai konstanta yang menunjukkan adanya pengaruh variabel lain di 

luar 5 variabel bebas yang yang telah disebutkan terhadap kepuasan nasabah. 

Persamaan regresi yang digunakan adalah Standardized  Regression karena 

datanya berupa data ordinal yang diukur menggunakan skala Likert. 

Standardaized Regression ini dipilih karena pengukuran hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat hanya bisa dilakukan dengan ukuran 

jawaban yang telah terbakukan (terstandardisasi). Berikut ini adalah 

persamaan regresi yang telah terstandardisasi berdasarkan Tabel 4.35 di atas. 

Y = 0,122 X1 + 0,307 X2 + 0,103 X3 + 0,203 X4 + 0,085 X5 

Dari persamaan di atas, tampak bahwa hubungan variabel Tangible (X1), 

Responsiveness (X3), Empathy (X5) tidak berpengaruh signifikan; sedangkan 

variabel Reliability (X2) dan Assurance (X4) berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Nilai koefisien yang bertanda positif menujukkan 

hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat; yakni 

peningkatan pada variabel bebas berdampak pada peningkatan variabel 

terikat. 

Nilai R sebesar 0,593 menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang cukup 

kuat antara kelima variabel kualitas pelayanan dengan kepuasan nasabah 

(Sugiyono, dalam Priyatno, 2008:78). Nilai R berkisar antara 0 sampai 

dengan 1, nilai yang semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi 

semakin kuat, dan sebaliknya. 
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Berdasarkan tabel hasil regresi di atas (Tabel 4.35), didapatkan nilai 

adjusted R2 yang menunjukkan analisis determinan adalah sebesar 0,305 atau 

30,5%. Angka ini berarti bahwa variabel Y (Kepuasan Nasabah) dijelaskan 

sebesar 30,5% oleh kelima variabel Kualitas Pelayanan yang ada 

(tangible/X1, reliability/X2, responsiveness/X3, assurance/X4, dan 

empathy/X5); sedangkan 69,5% berikutnya dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 
4.7. Uji Hipotesis Penelitian 

4.7.1. Uji Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis yang pertama ini untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas (kualitas pelayanan) terhadap variabel terikat (kepuasan nasabah) 

secara bersama-sama/ simultan. Uji-F atau ANOVA digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel kualitas pelayanan (X) secara simultan 

berpengaruh signifikan pada kepuasan nasabah (Y).  

Tabel 4.36. Hasil Uji ANOVA 
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 104.032 5 20.806 7.487 .000a

Residual 191.755 69 2.779  

Total 295.787 74    
a. Predictors: (Constant), Empathy, Assurance, Responsiveness, Reliability, Tangible 
b. Dependent Variable: Satisfaction    

 
Hipotesis yang pertama adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kelima variabel kualitas 

pelayanan secara simultan terhadap kepuasan nasabah. 

Ha: Ada pengaruh yang signifkan antara kelima variabel kualitas pelayanan 

secara simultan terhadap kepuasan nasabah. 
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Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 (atau 5%), dan 

signifikansi F adalah 0,000 yakni < 0,05. Fhitung dari tabel ANOVA di atas 

sebesar 7,487; sementara untuk Ftabel-nya dari Tabel Regresi sebesar 2,582. 

Fhitung > Ftabel, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha 

diterima; yang artinya variabel kualitas pelayanan (tangible/X1, reliability/X2, 

responsiveness/X3, assurance/X4, dan empathy/X5) berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Blitar. Adjusted 

R2 menunjukkan kemampuan variabel kualitas pelayanan untuk 

mempengaruhi variabel kepuasan nasabah adalah sebesar 30,5%, sementara 

69,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam 

penelitian ini. 

4.7.2. Uji Hipotesis Kedua 

Uji-t digunakan untuk melihat variabel-variabel bebas yang berpengaruh 

terhadap variabel terikat secara parsial atau secara individual. Uji pengaruh 

parsial ini bisa dilihat dari nilai alpha sebesar 0,05 (α < 0,05). Apabila nilai 

probabilitas variabel bebas lebih kecil dari nilai alpha, maka variabel bebas 

yang diuji tersebut mempunyai pengaruh yang jelas terhadap variabel 

terikatnya. Selain itu, untuk menguji pengaruh parsial, dilihat pula pada nilai 

thitung yang harus lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel) pada variabel bebas yang 

mempunyai pengaruh nyata pada variabel terikatnya. Hasil uji thitung mengacu 

pada Tabel 4.35 (tabel hasil uji  regresi linier berganda) kolom ke-4 dan nilai 

signifikasi pada kolom ke-5. 
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Hipotesis pada uji parsial adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kelima variabel kualitas 

pelayanan secara parsial terhadap kepuasan nasabah. 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara kelima variabel kualitas 

pelayanan secara parsial terhadap kepuasan nasabah. 

1. Bukti Fisik/Tangible (X1) 

Pada variabel bukti fisik, thitung < ttabel (0,897 < 1,995), dan probabilitas 

signifikansinya lebih besar daripada 0,05 (0,373 > 0,05). Dari kedua hal 

ini, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang artinya bahwa variabel 

bukti fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah tetapi 

mempunyai arah hubungan yang positif. Jadi, meskipun tidak signifikan 

pengaruhnya, apabila ada peningkatan pada variabel bukti fisik akan 

membuat peningkatan pula pada variabel kepuasan nasabah.  

2. Kehandalan/Reliability (X2) 

Oleh karena thitung > ttabel (2,341 > 1,995), dan probabilitas signifikansinya 

lebih kecil daripada 0,05 (0,022 > 0,050), maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Kesimpulan pada variabel X2 ini adalah adanya pengaruh 

signifikan positif dari variabel kehandalan terhadap kepuasan nasabah. 

Dengan demikian, jika ada peningkatan pada variabel kehandalan, maka 

akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pada variabel 

kepuasan nasabah. 

3. Daya Tanggap/Responsiveness (X3) 

Variabel X3 (daya tanggap) mempunyai nilai thitung sebesar 0,785; 

sementara nilai ttabel adalah 1,995 dengan probabilitas 0,435. Karena thitung 
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< ttabel dan probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Kesimpulannya adalah variabel daya tanggap secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah.  

4. Jaminan/ Assurance (X4) 

Dengan besar nilai thitung > ttabel (2,054 > 1,995) dan probabilitas yang 

lebih kecil dari 0,05 (0,044), maka secara parisal variabel 

jaminan/assurance (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

nasabah (H0 diterima, dan Ha ditolak). Saat terjadi perubahan pada 

variabel assurance maka kepuasan nasabah juga akan terpengaruh 

signifikan dari perubahan yang terjadi pada variabel assurance. 

5. Empati/ Empathy (X5) 

Besar thitung variabel empati adalah 0,519 dengan nilai ttabel 1,999; 

sehingga thitung variabel empati lebih kecil daripada nilai ttabel. Nilai 

probabilitas variabel empati lebih adalah 0,605 yang menunjukkan bahwa 

H0 diterima, dan Ha ditolak; variabel empati juga tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel kepuasan nasabah.   

Kesimpulan dari uji parsial ini adalah terdapat tiga variabel, 

masing-masing adalah tangible (X1), responsiveness (X3), dan empathy 

(X5), yang secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan nasabah. Hanya variabel reliability (X2) dan assurance (X4) saja 

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. 
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4.7.3. Uji Hipotesis Ketiga 

Pernyataan pada hipotesis ketiga didasarkan pada penelitian acuan yang 

menyimpulkan bahwa variabel signifikan yang dominan pengaruhnya 

terhadap kepuasan nasabah adalah variabel kehandalan/reliability.  

H0: Variabel kehandalan tidak mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap kepuasan nasabah. 

Ha: Variabel kehandalan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

kepuasan nasabah. 

Dari hasil uji, ternyata yang mempunyai nilai Beta (β) tertinggi adalah 

variabel kehandalan (reliability), sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Variabel berikutnya yang dominan adalah variabel jaminan.   

 
4.8. Pembahasan Hasil Penelitian 

Peran kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. 

Memberikan kualitas pelayanan yang prima akan membantu terbentuknya 

kepuasan nasabah yang lebih baik, dan selanjutnya jika diteliti lebih jauh akan 

memberikan sumbangan positif pada pertambahan dan pertumbuhan jumlah 

nasabah yang loyal. Pada analisis dan hasil uji yang telah dijabarkan sebelumnya, 

terdapat beberapa pembahasan yang bisa dikaji implikasinya bagi PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Blitar sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data responden, responden laki-laki sedikit lebih banyak atau 

hampir berimbang jumlahnya dengan responden perempuan (58,7% : 

41,3%). Dan mayoritas usia responden mempunyai rentang usia antara 21 

tahun s/d 30 tahun (56%) yang diikuti dengan responden dengan rentang 

usia 31 tahun s/d 40 tahun (29,3%). Berikutnya, sebaran penghasilan per 
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bulan responden paling dominan (33,3%) mempunyai penghasilan di atas 

Rp. 1.500.000, diikuti dengan responden yang berpenghasilan per bulan 

antara Rp.500.000 s/d Rp. 1.000.000 (28%), kemudian responden yang 

berpenghasilan antara Rp. 1.000.000 s/d Rp 1.500.000 sebesar 25,3%, dan 

yang terakhir adalah responden dengan penghasilan dibawah Rp. 500.000 

yang hanya sejumlah 13,3%. Nasabah BRI yang sebaran latar belakang 

pekerjaannya merata pada profesi pegawai negeri, swasta, dan wiraswasta 

dengan jaminan penghasilan yang layak, serta mayoritas usia antara 21 

tahun s/d 40 tahun merupakan nasabah-nasabah yang potensial untuk bisa 

terus menjalin dan mengembangkan hubungan yang baik dengan nasabah 

dengan memberikan pelayanan yang prima. 

2. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk bisa mengacu pada pengaruh kualitas 

pelayanan dengan nilai R sebesar 0,593 yang terdiri dari bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, serta empati terhadap kepuasan 

nasabah dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Lebih jauh lagi,  

dengan melihat skala pembobotan kepentingan variabel, dan kemudian 

untuk lebih detailnya melihat pada skor kesenjangan masing-masing 

indikator bisa digunakan sebagai bahan acuan lain dalam pengambilan 

keputusan yang lebih terarah, khususnya yang terkait dengan kualitas 

layanan. 

3. Kelima variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan secara 

simultan terhadap kepuasan nasabah. Apabila strategi yang dirumuskan 

bisa bersama-sama memberikan peningkatan pada kualitas pelayanan 
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maka akan mempunyai pengaruh yang positif pada peningkatan kepuasan 

nasabah.  

4. Variabel yang paling dominan dan signifikan adalah variabel kehandalan 

diikuti dengan variabel jaminan. Ditambah lagi, dari skala pembobotan, 

kedua variabel tersebut juga menempati urutan pertama dan kedua terkait 

dengan pentingnya variabel tersebut menurut nasabah. Perumusan 

kebijakan yang terkait dengan kemampuan untuk berkinerja sesuai dengan 

layanan yang telah dijanjikan dengan handal dan akurat akan memberikan 

peningkatan yang signifikan pula pada kepuasan nasabah. Sementara, 

untuk ketiga variabel lainnya hanya berpengaruh positif secara parsial 

tetapi tidak signifikan. Hal ini dikarenakan harapan responden yang tinggi 

pada peningkatan kualitas pelayanan dengan adanya responden yang 

menjawab perlunya peningkatan pelayanan pada harapan responden 

(53,3%).  

5. Pada ketiga indikator kepuasan, untuk indikator perasaan puas dengan 

pelayanan Bank BRI Cabang Blitar, rata-rata yang mengatakan setuju 

sebesar 50,7%, sementara sebagian lain (18,7%) menyatakan sangat 

setuju. Kemudian terkait dengan perasaan senang dengan keputusan 

menabung di Bank BRI Cabang Blitar, rata-rata responden juga menjawab 

setuju (60%), sementara sebagian lainnya menjawab sangat setuju 

(18,1%). Untuk perasaan nasabah yang akan dan atau sudah 

merekomendasikan Bank BRI ke orang lain, kebanyakan menjawab setuju 

(58,7%). Secara berturut-turut, rata-rata jawaban pada ketiga indikator 

tersebut adalah 3,77 poin, 3,85 poin, dan 3,76 poin. Angka ini berarti 
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responden sudah merasa “cukup puas” (lebih dari 3 poin tetapi kurang dari 

4 poin). Seharusnya, nilai yang terkait dengan kepuasan nasabah ini bisa 

ditingkatkan dengan mengambil beberapa langkah strategis yang sesuai 

untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan turunnya 

kepuasan nasabah, serta untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam 

memperbaiki kualitas pelayanan. Mayoritas responden merupakan nasabah 

yang telah bergabung dengan BRI antara 2 s/d 5 tahun (49,3%) dan lebih 

dari 5 tahun (34,7%), sedangkan sisanya (16%) bergabung dengan BRI 

kurang dari 2 tahun. Data ini menyatakan bahwa mayoritas nasabah 

cenderung merasa puas, dan kebanyakan adalah nasabah yang cenderung 

loyal dengan rentang waktu menjadi nasabah bank BRI yang cukup lama.  

6. Kesenjangan yang terjadi antara harapan dengan kualitas layanan yang 

dipersepsikan perlu untuk dicermati. Dengan adanya data yang tersajikan, 

maka bisa dijadikan referensi untuk melakukan evaluasi pada kebijakan-

kebijakan pemasaran yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. 

Hal yang harus segera diperhatikan adalah terkait dengan indikator 

pertama pada variabel daya tanggap, yakni kemampuan karyawan untuk 

memberikan pelayanan yang cepat sehingga nasabah tidak perlu 

menunggu lama (karena nilai kesenjangan -0,61). Perlu ditingkatkan 

waktu penghantaran layanan sehingga kesan memberikan layanan yang 

cepat tanpa terlalu lama menunggu bisa dirasakan melebihi apa yang 

diharapkan oleh nasabah. Indikator yang perlu dicermati berikutnya adalah 

indikator-indikator dengan nilai kesenjangan yang lebih rendah dari atau 

sama dengan -0,40. Indikator yang mempunyai tingkat kesenjangan ≤ -
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0,40 adalah indikator X1.1 (teknologi yang canggih), X2.3 (memberikan 

pelayanan yang tepat), X2.4 (melayani sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan), X3.2 (memberikan pelayanan dengan sigap dan segera), X3.4 

(karyawan meluangkan waktu untuk merespon perimtaan dan pertanyaan 

nasabah) dan X5.4 (mengutamakan kepentingan nasabah); kesenjangan ini 

termasuk cukup tinggi dan perlu untuk diperhatikan. 

7. Indikator X3.3 (karyawan senantiasa bersedia untuk membantu nasabah) 

tidak mempunyai selisih kesenjangan. Sedangkan indikator X4.5 

(pemahaman dan pengetahuan karyawan yang memadai) dan X5.3 

(mempunyai karyawan yang tidak pernah lupa menyapa nasabah ketika 

bertransaksi) adalah indikator-indikator dengan nilai kesenjangan positif 

(0,01 dan 0,08) yang berarti layanan yang diterima sedikit melebihi 

layanan yang diharapkan. Data ini menunjukkan bahwa ketiga indikator 

tersebut sementara ini belum perlu diprioritaskan untuk pembenahan. 

Sehingga alokasi sumber daya bisa difungsikan untuk pembenahan di 

bagian atau faktor lain yang lebih diperlukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1.Kesimpulan 

 Melihat uraian dalam analisis dan pembahasan terkait dengan pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Blitar, maka bisa diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor kualitas layanan seperti 

bukti fisik, kehandalan , daya tanggap, jaminan, dan empati dapat 

meningkatkan kepuasan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang 

Blitar. 

2. Beberapa diantara faktor kualitas layanan, hanya kehandalan dan jaminan 

saja yang mempunyai pengaruh berarti terhadap kepuasan nasabah PT 

Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Blitar. Disamping itu, kehandalan 

juga memiliki pengaruh yang dominaan terhadap kepuasan nasabah. 

Sementara, ketiga dimensi yang lain yakni bukti fisik, daya tanggap, dan 

empati mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan. 

3. Dari analisis kesenjangan, secara keseluruhan dari angka kesenjangan rata-

rata tidak tertimbang masih terdapat kesenjangan antara harapan nasabah 

dengan kenyataan kualitas pelayanan yang diterima oleh nasabah. Maka 

dari itu bisa disimpulkan bahwa PT. BankRakyat Indonesia Cabang Blitar 

belum memberikan kualitas pelayanan yang melebihi harapan nasabahnya 

tetapi hanya sedikit dibawah standard harapan nasabah. Hal yang harus 
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segera dibenahi adalah kecepatan untuk menghantarkan pelayaan kepada 

nasabah.  

 
5.2.Saran 

 Saran yang dikemukakan dari hasil analisis dan pembahasan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang belum sesuai dengan 

harapan pelanggan (tangible, reliability, responsiveness, dan empathy) 

segera dicermati dan dikaji ulang untuk melakukan pembenahan serta 

perubahan yang diperlukan guna menyajikan pelayanan yang prima. 

2. Mengingat bahwa variabel kehandalan yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap kepuasan nasabahpun masih belum bisa melebihi harapan 

nasabah, maka sebaiknya jika dimungkinkan fokus pengkajian dan 

pembenahan dilakukan pada dimensi ini terlebih dahulu, terutama 

kecepatan penghantaran layanan. Pengaruh yang dominan dan signifikan 

jika mengalami perkembangan yang baik juga akan membawa dampak 

baik pula bagi kepuasan nasabah. 

 
5.3.Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas pada 75 

responden. Akan lebih baik jika penelitian berikutnya mengambil jumlah 

sampel yang lebih besar (> 300 sampel) untuk melihat distribusi data yang 

lebih tepat seperti halnya penelitian-penelitian lain dengan skala dan alat 

uji serupa. Kemungkinan reliabilitas rumusan ini akan lebih baik jika 

jumlah sampel semakin besar. 
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2. Pengambilan sampel yang lebih baik, mengingat bahwa Bank BRI terus 

bertumbuh, akan lebih bagus jika dilakukan di seluruh wilayah yang di 

bawahi oleh Kantor Cabang. Terlebih lagi jika penelitian ini dilakukan 

pada semua Kantor Cabang yang dibawahi oleh Kantor Wilayah. Dengan 

demikian, skala kualitas pelayanan bisa digeneralisasikan untuk kasus 

Bank BRI. 

3. Upayakan responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian 

berikutnya adalah para nasabah inti. Umumnya, data yang bersumber dari 

nasabah inti akan lebih valid dan reliabel terkait dengan jawaban-jawaban 

yang ada pada kuesioner. Sayangnya, peneliti menemui hambatan pada 

perijinan untuk mengakses nasabah inti. Ijin penelitian untuk nasabah inti 

membutuhkan waktu lama dengan birokrasi yang lebih panjang; hal ini 

karena pihak bank tidak ingin terjadi kesalahpahaman dengan nasabah inti 

atas penelitian yang akan dilakukan, sehingga pihak bank sulit untuk 

mengeluarkan ijin guna mengakses nasabah inti. 

4. R square dan adjusted R square yang cukup rendah (0,352 dan 0,305) 

menunjukkan bahwa variabel-variabel kualitas pelayanan (bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati) hanya mampu 

menjelaskan kepuasan nasabah sebesar ± 30% saja. Maka dari itu, 

penelitian untuk menelaah faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

nasabah akan bisa menyempurnakan penelitian ini. 
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